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Introdução
De acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que estabelece o Regime de
Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação e dos Ensinos Básico e
Secundário, é dever dos Órgãos de Administração e Gestão da Escola Secundária de S. Pedro da
Cova definir o seu Projeto Educativo.
Neste documento são definidas as grandes linhas e orientações estruturantes, enquadradas
na realidade escolar, perspectivando o futuro da organização e, de alguma forma, dando
continuidade, no essencial, aos princípios, valores, metas e objetivos anteriormente aprovados.
Este projeto pedagógico pretende ser o garante da coesão e coerência necessárias ao
planeamento estratégico das suas acções, no sentido de promover o sucesso e criar soluções
inovadoras que permitam responder à multiplicidade de desafios que a escola enfrenta
quotidianamente.

Metodologia
Para a conceção deste projeto foram chamados a pronunciar-se os diferentes departamentos
curriculares, os alunos, o pessoal não docente, os serviços de psicologia e educação social, os pais e
encarregados de educação, bem como a consultora externa.
O contributo de cada um dos grupos enunciados foi diverso e assentou na avaliação e
monitorização do que temos desenvolvido e na deteção de situações merecedoras de uma atenção
especial.

Caracterização da freguesia de S.
Pedro da Cova
A freguesia de S. Pedro da Cova, com cerca de 18 mil habitantes, possui uma área de 16,12
2

Km , que corresponde a 12% da área total do concelho de Gondomar. Esta freguesia é limitada a
Norte por Fânzeres e pelo concelho de Valongo, a Sul pelas freguesias de Jovim e Foz do Sousa, a
Oeste com a vila de Fânzeres e a cidade de Gondomar e a Este com os concelhos de Valongo e
Paredes.
De cariz profundamente agrícola, S. Pedro da Cova torna-se um centro industrial de grande
importância após a descoberta (em 1802) de antracite (carvão), existente no seu subsolo. Inicia-se
timidamente a sua exploração e, mais tarde, já nos anos trinta, intensifica-se a sua extração em
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grande escala. Várias gerações de trabalhadores fizeram desta terra o seu ganha-pão e S. Pedro da
Cova começa então a ser conhecida em Portugal como “Terra Mineira”.
Em 1970 as Minas fecham e as populações – grande parte analfabeta, sem qualificação
profissional - tiveram de procurar e de se integrar num novo mundo laboral completamente diferente
do seu, o que agravou a situação económica e social existente. Assiste-se a uma deslocação para a
área do Grande Porto.
A partir dos anos 80 assiste-se ao nascimento de alguma indústria transformadora na área
das madeiras, metalomecânica, marroquinaria e ourivesaria.
Em meados dos anos 80 surge o primeiro grande bairro social - Gandra – que aloja muitos
habitantes residentes em S. Pedro da Cova, sem condições, mas também junta muitos outros que
vêm de outras freguesias, criando graves problemas de convivência.
Atualmente, este território conta com cinco Conjuntos Habitacionais onde residem cerca de
2455 pessoas (Fonte CMG – Divisão de Habitação, janeiro de 2009). É a freguesia do concelho de
Gondomar com o maior número de fogos de habitação social: 898 dos 3288 do Concelho. Estudos
indicam que a concentração de população socialmente homogénea, mesmo quando é culturalmente
heterogénea, traz problemas de socialização negativa, sobretudo entre os mais novos, gerando
abandono escolar precoce e predominância de comportamentos menos disciplinados. Tal como se
verifica em outros aglomerados habitacionais construídos com a finalidade de alojar e realojar
famílias de parcos recursos económicos, excluídos socialmente, estes bairros sociais continuaram a
marcar negativamente a imagem desta freguesia. Frequentemente assiste-se a intervenções policiais
devido à existência de situações de marginalidade: roubo, violência, tráfico de droga,
toxicodependências. É uma freguesia marcada por várias problemáticas sociais, em que muitas
famílias vivem em contextos de precariedade e exclusão social.
Posteriormente, no limiar dos anos 2000, começam a surgir alguns serviços: bancos, correios,
posto de abastecimento de combustíveis.
Presentemente, com a crise instalada, pode-se afirmar que há um retrocesso na indústria, no
comércio e um aumento da emigração.
As dificuldades socioeconómicas, a fraca valorização da escola enquanto meio de promoção
do sucesso pessoal, as problemáticas inerentes a uma população desfavorecida a vários níveis
contribuíram para a integração desta escola, no ano letivo 2009-2010, no Programa de Apoio ao
Sucesso e às Aprendizagens – Território Educativo de Intervenção Prioritária.
Desde esse ano letivo intensificou-se a vontade de todos os membros da comunidade
educativa de transformar as adversidades em oportunidades e de reduzir o insucesso e melhorar as
aprendizagens.
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No presente, e apesar de ainda não termos conseguido atingir as metas estabelecidas,
conhecemo-nos melhor e conseguimos identificar as causas dos nossos problemas. Agir de forma
concertada, planeada e estruturada poderá permitir-nos atingir os êxitos desejados ancorados numa
Escola Viva e Exigente.

I CAPÍTULO
1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
A Escola Secundária de S. Pedro da Cova fica situada na localidade com o mesmo nome, no
Concelho de Gondomar e iniciou as suas atividades no ano letivo de 1998/1999, tendo sido
inaugurada em 3 de Março de 2000.
Esta escola surgiu para dar resposta à sobrelotação das escolas Secundárias do Concelho de
Gondomar sentida em meados dos anos 90.
A sua localização privilegia o acolhimento dos alunos das freguesias de S. Pedro da Cova e
Fânzeres. Se no início da sua atividade esse facto se verificou, atualmente, com a requalificação das
outras escolas secundárias do concelho – Gondomar e Rio Tinto- o número de alunos oriundos de
Fânzeres tem reduzido drasticamente.
Os alunos que frequentam esta escola, desde o 7º ano e por vontade própria, fazem-no
porque confiam na qualidade do ensino aqui prestado. Mas para um grande número esta é a escola
mais próxima da residência, mais acessível em termos de transportes. Para muitos outros é a que os
recebe depois de não terem lugar na frequentada no ano letivo anterior porque não tiveram
aproveitamento, porque eram indisciplinados e porque estavam em abandono ou com uma
assiduidade muito irregular, mesmo contra a sua vontade ou dos encarregados de educação.

1.1 RECURSOS E INSTALAÇÕES
Esta escola encontra-se instalada num edifício de Tipo T30, de corpo único, com quatro
pisos, servidos por ascensor, com espaço exterior ajardinado, em desnível.
Possui pavilhão gimnodesportivo e sala de ginástica que servem também a restante
comunidade educativa quando são solicitados, sob aluguer, para a prática desportiva de grupos de
pessoas da freguesia e das circundantes.
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Tipo de sala

Total

Salas de aulas normais

14
Salas específicas

Laboratórios de Biologia e Geologia

3

Laboratório de Eletricidade

1

Laboratórios de Física e Química

3

Laboratórios de Informática

3

Salas de Artes e Educação Tecnológica

4

Sala de Matemática

1

Sala de História

1

Pavilhão gimnodesportivo

1

Sala de Ginástica

1

Sala de Educação Física

1

Sala de pequenos grupos

1
Outros espaços

Auditório – capacidade para 95 pessoas

1

Laboratório de fotografia

1

Gabinetes de trabalho

2

Salas dos Diretores de Turma

2

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família/ SPO

2

As salas de aula estão equipadas com quadros cerâmicos, tela de projeção, projetor
multimédia e computador(es) ligados à Internet.
Existem seis salas com quadros interativos.

2 OUTROS SERVIÇOS
2.1 - SERVIÇOS
FAMÍLIA –

DE

PSICOLOGIA

E

ORIENTAÇÃO

E

GABINETE

DE

APOIO

AO

ALUNO

E À

Desde 2009 - ano de integração nos TEIP - passamos a ter a colaboração de uma Técnica de
Aconselhamento Psicossocial com formação em Psicologia e, no presente ano letivo, de uma
Educadora Social.
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2.2 - ENSINO ESPECIAL
Os alunos com necessidades adicionais (17) são apoiados por docentes do Ensino Especial
do Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova. Pela primeira vez, no presente ano letivo, uma
aluna com CEI frequentou, com muito êxito, o 10º ano. No próximo ano letivo, aguarda-se a vinda de
mais cinco jovens com estas condições. Estas docentes participam nos Conselhos de Turma onde se
elabora o Plano Educativo Individual (que especifica as dificuldades de cada aluno e as adequações
a ter em consideração para a obtenção do sucesso).

3 OS ALUNOS
3.1 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS
Entre o ano letivo de 1998/1999, ano de abertura desta Escola, e o de 2010/2011 assistimos
a um ligeiro aumento anual do número de alunos que a pretendiam frequentar. No entanto, nos dois
últimos anos, o número de alunos tem diminuído, pelas razões já aduzidas anteriormente (figura 1 –
totais de alunos inscritos (no inicio do ano letivo)).

ALUNOS INSCRITOS
250

Nº de alunos

200
150
100
50
0
7º ano

8º ano

9º ano

10º ano

11ºano

12ºano

PROFISSIO
NALIZANTE
S

2008/2009

123

114

91

121

69

78

192

2009/2010

123

92

113

100

93

69

169

2010/2011

137

98

89

117

98

75

168

2011/2012

123

98

95

68

98

86

169

2012/2013

37

119

111

60

66

91

177

Figura 1 - Totais de alunos inscritos (no inicio do ano letivo)
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No presente ano existem só duas turmas no 7º ano: uma que é composta por alunos que
tiveram sucesso no 6º ano, com a idade padrão para frequentar este ano e outra que é composta
pelos alunos que frequentaram esta escola no ano letivo passado e ficaram retidos e outros que
vieram de outras escolas, mas que já reprovaram em qualquer ano de escolaridade e ainda não têm
15 anos - idade que lhes permite a frequência de um percurso formativo alternativo.
Verifica-se que o número de alunos a frequentarem o 12º ano tem aumentado, enquanto que
no 10º ano, nos cursos científico-humanísticos, existe uma drástica redução porque os alunos que
terminam o 3.º ciclo nas escolas de ensino básico circundantes, e que têm expectativas de
prossecução de estudos superiores, nem sempre optam por esta escola para continuarem os seus
estudos secundários. Muitos manifestam vontade de frequentar as escolas secundárias de Gondomar
ou Rio Tinto, com a intenção de experimentarem outras vivências que só julgam possíveis em
grandes centros. No entanto, os alunos que frequentam esta escola durante o 3.º ciclo, só a trocam
por outra se o curso que pretendem não existir aqui.

3.2 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Estando esta escola situada numa freguesia com tantos problemas a vários níveis, com
elevados índices de desemprego, verifica-se uma prevalência na atribuição de subsídios da ação
social que são destinados à alimentação e manuais escolares (figura 2 - Percentagem de alunos com
Subsídio da Ação Social Escolar (2012/2013)).

Ação social escolar
80,0
70,0
% de alunos

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
7º ano 8º ano 9º ano

10º
ano

11º
ano

12º
ano

CEF

Prof

total

escalão A

62,2

45,4

39,6

51,7

24,2

54,0

22,8

16,8

35,9

escalão B

18,9

16,8

18,9

10,0

22,7

36,0

10,5

13,4

17,4

sem escalão

18,9

37,8

41,4

38,3

53,0

10,0

66,7

69,8

46,7

Figura 2 - Percentagem de alunos com Subsídio da Ação Social Escolar (2012/2013)

Conforme se pode verificar pela análise do gráfico da figura anterior (figura 2) 53,3% dos
alunos são apoiados pela Ação Social Escolar (35,9%, escalão A; 17,4%, escalão B).
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Salientam-se os alunos do 7.º ano – 62,2% escalão A. Verifica-se que em todos os anos do
ensino regular, exceto o 11º ano, mais de 50% dos alunos é subsidiado.
Os cursos profissionalizantes (CEF, Profissionais) são subsidiados pelo Fundo Social
Europeu. Os alunos que os frequentam, mesmo não apresentando candidatura a Ação Social
Escolar, são apoiados no que respeita a alimentação e transportes.
No presente ano letivo, devido ao agravamento das condições económicas, do país e em
particular dos pais e encarregados de educação, há 43 alunos a receber suplemento alimentar. Este
reforço consiste na atribuição de pequeno almoço e lanche diários. Estes alunos são indicados pelos
Diretores de Turma, pelos Assistentes Operacionais ou a pedido dos encarregados de educação ou
dos próprios alunos. Estas situações de carência são analisadas pelas Técnicas do Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família que, após verificação das condições socioeconómicas das famílias,
elaboram um relatório-síntese, para posterior aprovação da Diretora. Estes suplementos alimentares
são financiados pelos lucros obtidos no bufete. Este ano, a partir do 2º período, através do Programa
Escolar de Reforço Alimentar (PERA), o Pingo Doce forneceu pão, queijo e leite para a atribuição de
reforços a grande parte destes alunos.
No que respeita aos manuais e material escolar, e uma vez que o subsídio atribuído pela ASE
não é suficiente, a escola adquire alguns manuais que empresta aos alunos que comprovadamente
não têm meio de os adquirirem e tem havido uma ação de sensibilização junto de antigos alunos para
doarem os seus manuais, constituindo-se uma bolsa de manuais usados.
No presente ano letivo foram atribuídas 18 Bolsas de Mérito (alunos que frequentam o Ensino
Secundário e que apresentam a média de 14 valores ou nível 4 ( na transição do 9º para o 10º ano).

3.3 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Esta escola tem tido, desde sempre, Associação de Estudantes que desenvolve um plano de
atividades no âmbito da cultura, do desporto e da solidariedade. Este grupo de alunos, apesar de
orientado e apoiado pela Direção, ao desenvolver algumas actividades de âmbito cívico e
democrático poem em prática a sua autonomia, apresentam sugestões para mudanças na escola,
convidam pessoas e entidades para o desenvolvimento de ações para os outros alunos, concebem e
organizam a Festa de Finalistas.

4 CORPO DOCENTE
O corpo docente, no ano letivo de 2012/2013, é constituído por 90 professores, sendo cinco
contratados

Professores
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Departamento

Grupo de

Curricular

recrutamento

QE QZP Destacados Contratados

Total
Parcial

300

14

1

-

-

15

330

6

2

-

-

8

400

3

1

2

-

6

Ciências Sociais e

410

3

-

-

-

3

Humanas

420

3

-

1

-

4

430

-

-

1

2

3

500

6

-

5

-

11

Matemática e

510

8

-

1

-

9

Ciências

520

6

-

2

-

8

Experimentais

540

-

-

-

1

1

550

5

1

-

-

6

530

1

-

-

-

1

600

4

-

2

-

6

620

6

-

2

1

9

Total

65

5

16

4

-

Línguas

Expressões

Total
23

16

35

16

90

Um número significativo (63%) exerce funções nesta escola há cinco ou mais anos o que
começa a ser um fator favorável para a apropriação e construção ou reconstrução da identidade
desta instituição.
Esta estabilidade favorece um maior e melhor conhecimento da população, o que contribui
para um melhor investimento na sua educação. É preocupação deste corpo docente manter sempre
uma atitude atenta à procura de respostas adequadas à diversidade das situações com que tem de
lidar.
Apesar desta estabilidade ainda se verifica alguma inconsistência no desenvolvimento do
trabalho interdisciplinar, o que potenciaria um maior enriquecimento das aprendizagens.
O corpo docente da ESSPC possui a formação científica e pedagógica adequada e procura
uma permanente atualização profissional.
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5 PESSOAL NÃO DOCENTE
A Escola conta com dois técnicos: uma Educadora Social e uma Técnica de
Aconselhamento Psicossocial e oito Assistentes Técnicos (Serviços Administrativos).
Conta ainda com vinte e um Assistentes Operacionais, que são insuficientes. Para superar
esta carência, a Direção solicita anualmente autorização para o estabelecimento de protocolos com o
Centro de Emprego de Gondomar para colocação de pessoas que se encontram com Subsídio de
Desemprego para desempenharem funções de Assistentes Operacionais.
Este corpo de Assistentes Operacionais demonstra atitudes de grande profissionalismo,
mantendo a escola limpa, segura e agradável. Além disso, mantém uma relação de grande
proximidade com os alunos, estabelecendo relações de empatia com toda a comunidade educativa.
Estes profissionais gostam de estar atualizados profissionalmente e sempre que possível
frequentam acções de formação ou sensibilização sobre temas relacionados com as funções que
desempenham.
A Direção reúne com alguma frequência com o Pessoal Não Docente de modo a que estejam
informados e que ajam da forma adequada a cada situação. Nestes momentos de encontro definemse alguns procedimentos tendo em conta as suas sugestões, críticas e funções.
Este grupo profissional contribui para a educação dos jovens, sobretudo no que respeita aos
comportamentos durante os intervalos e na detecção de situações anómalas que podem impedir a
obtenção do sucesso.

6 PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
O conhecimento dos alunos e suas famílias de origem é um importante referencial para o
estabelecimento de boas relações, mas também para

que o trabalho educativo possa ser cada dia

mais adequado às suas necessidades e condições.
Para obtenção destas informações recorreu-se à análise dos dados dos inquéritos passados
à totalidades dos pais/E.E. dos alunos que frequentam a escola e tinham como indicadores a situação
perante o trabalho (figura 4 - Situação profissional dos Pais/EE (Setembro de 2012)) e as habilitações
académicas (figura 5 – Habilitações académicas dos Pais/EE).
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Situação Profissional dos Pais/EE
2%

15%

empregado
desempregado

23%

reformado

60%

outro

Figura 3 - Situação profissional dos Pais/EE (Setembro de 2012)

Analisando o gráfico anterior (figura 3), ficámos cientes das situações de carência económica
que a precariedade de emprego (15%) e a elevada taxa de desemprego (23%), se comparada com a
taxa nacional (17%) traduzem, compreendendo também o impacto que essa realidade poderá ter na
população estudantil num conjunto de situações que diariamente acontecem: agressividade,
desatenção, falta de material, fatores que impedem o normal desenrolar das aprendizagens.

Habilitações académicas dos Pais/EE
0%

1%

4.ª classe ou inferior

0%

6.º ano escolaridade
12%
9.º ano de escolaridade
37%
25%

12.º ano de escolaridade
Bacharelato
Licenciatura

25%

Mestrado/outro grau
superior

Figura 4 - Habilitações académicas dos Pais/EE

Os dados apresentados no gráfico anterior (figura 4) levam-nos a compreender as
dificuldades que os pais sentirão no acompanhamento da vida escolar dos nossos alunos: 87%
destes encarregados de educação apresentam uma escolaridade inferior ao ensino secundário e
desses só 25% possuem o 9º ano.
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Se tivermos em conta estudos académicos que explicam que quanto maior é a escolaridade
dos pais melhor é o desempenho escolar dos filhos, poderemos compreender o esforço que os
professores terão que imprimir às suas práticas para motivarem os alunos desta escola para a
obtenção de uma escolaridade bem sucedida.

6.1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS
A Associação de Pais é um parceiro imprescindível para o desenvolvimento das atividades e
projetos da escola, bem como na promoção das boas práticas junto da comunidade. Enquanto
entidade representante dos Pais e Encarregados de Educação veicula as suas intenções aquando da
intervenção nas medidas que se vão tomando a todos os níveis, porque participa no Conselho Geral.
A intervenção da Associação de Pais, apesar de ainda não conseguir ter o impacto desejado
junto dos seus representados, tem vindo a alterar essa situação recentemente, dando já provas de
uma colaboração mais assídua e ativa em prol de toda a comunidade escolar, participando, quando
solicitada, em atividades e ações de envolvimento dos outros encarregados de educação e de alunos.

7 PROJETOS E ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
A escola oferece vários projectos de desenvolvimento pessoal e educativo e atividades de
enriquecimento curricular, diversificadas e adequadas ao contexto socioeducativo, destacando-se:


Projeto Comenius (Parcerias multilaterais entre escolas);



Projeto de Educação para a Saúde (PES);



Desporto Escolar (dança, andebol, natação, badminton, tiro com arco);



Rádio Escolar;



Jornal Escolar – “Dito & Feito”;



Clube de Artes (fotografia, serigrafia);



Clube das manualidades;



Grupo Coral “Vox Populi”;

Todas estas actividades são pensadas e desenvolvidas tendo em conta os interesses dos
alunos e os horários dos docentes (tempos não lectivos ou tempos de escola). Com a sua
participação fomenta-se as relações interpessoais, a disciplina e a concentração.
O Desporto Escolar congrega um número elevado de alunos que participam ativamente na
busca de bons resultados. É uma excelente opção para os alunos ocuparem os tempos livres,
contribuindo para desenvolverem o espírito de equipa, a concentração e a disciplina, além de ser um
benefício para a saúde.
O clube das manualidades foi pensado para ser frequentado por mães, o que se verifica,
apesar de em pequeno número. O Grupo Coral “Vox Populi” tem por objetivo representar a escola em
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diversas iniciativas locais de índole cultural. É constituído por professores e alunas mas está aberto à
participação de pessoal não docente e encarregados de educação.

8 OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
Ao longo da sua existência, a escola sempre aderiu às diferentes modalidades de formação
para dar resposta às expectativas dos alunos, aos seus interesses e projetos, bem como às
exigências da sociedade.
Tendo em conta as características da população e as suas necessidades procura-se articular
este conjunto de condições com as possibilidades e oportunidades que o sistema educativo prevê e
ainda promoção da articulação e rentabilização dos recursos humanos e físicos para encontrar as
respostas mais adequadas e mais eficazes para o desenvolvimento dos jovens. No presente ano
letivo a escola tem em funcionamento:


3º ciclo do ensino básico



Cursos Científico-Humanísticos


Artes Visuais



Ciências e Tecnologias



Línguas e Humanidades

Apesar de a escola estar situada numa freguesia problemática, os alunos que pretendem
seguir estudos superiores têm direito a usufruir de todas as condições que lhes permitam essa
entrada.


Cursos de Educação e Formação (CEF)

Estes cursos são direcionados para alunos que apresentam insucesso repetido. É uma oferta
que prevê a aprendizagem de uma profissão e a integração na vida ativa. Tendo em conta os
recursos humanos e físicos e os equipamentos existentes, a escola oferece:





Eletricista de Instalações (Tipo 2, 2º ano)



Empregado Comercial (Tipo 2, 1º ano)



Operador de Informática (Tipo 2, 1º ano)

Cursos Profissionais

O Ensino Profissional, com a duração de três anos, é eminentemente prático e destina-se a
jovens que pretendem ingressar no mercado do trabalho após a sua conclusão. As áreas de
formação são condicionadas pela tutela, tendo em conta os níveis de empregabilidade. A escola só
pode oferecer cursos para os quais tem instalações e equipamentos adequados. Assim, actualmente
existem:


Técnico de Artes Gráficas



Técnico Auxiliar de Saúde



Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
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Técnico de Apoio à Gestão Desportiva



Técnico de Gestão



Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente

8.1 DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE E NÚMERO DE TURMAS
Os quadros seguintes ajudam-nos a perceber com está distribuída a população estudantil
desta escola:696 alunos, inseridos em 34 turmas, o que corresponde a uma média de 20,4
alunos/turma.

Ensino Básico
Ano

Nº de turmas

Nº de alunos

7º

2

37

8º

5

119

9º

5

111

Total

12

267

Cursos de Educação e Formação
Áreas de formação

Nº de turmas

Nº de alunos

Eletricista de Instalações – 2º ano

1

11

Empregado Comercial – 1º ano

1

22

Operador de Informática – 1º ano

1

22

Total

3

55

Ensino Secundário
Cursos

Nº de turmas

Nº de alunos

10º

Ciências e Tecnologias

2

40

Ano

Línguas e Humanidades

1

20

Profissional de T. Artes Gráficas

1

22

Profissional T. Auxiliar de Saúde

1

23

Profissional T. Gestão e Programação de Sistemas

1

26

Ciências e Tecnologias

2

50

Línguas e Humanidades

1

20

11º

Profissional de T. Artes Gráficas

1

17

Ano

Profissional T. Auxiliar de Saúde

1

13

Profissional de T. Apoio à Gestão Desportiva

1

18

Informáticos
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Artes Visuais

1

10

12º

Ciências e Tecnologias

2

49

Ano

Línguas e Humanidades

2

32

Profissional de Técnico de Gestão

1

11

Profissional de Técnico de Higiene e Segurança no

1

13

Trabalho e Ambiente
Total

34

364

9 PROTOCOLOS E PARCERIAS
A escola não pode existir isolada, precisa de estabelecer uma rede de parceiros para
concretizar os seus desígnios.
Estas parcerias têm vindo a efectuar-se de uma forma sustentada e sistematizada. Além de
todas as empresas locais (Grande Porto) que acolhem os alunos que precisam de desenvolver as
práticas em contexto de trabalho, a escola tem protocolos celebrados, entre outros, com:


Junta de freguesia de S. Pedro da Cova



Junta de freguesia de Fânzeres



Câmara Municipal de Gondomar



Faculdade de Engenharia da UP



Instituto Superior de Engenharia do Porto



Escola Superior de Educação do Porto



Instituto Superior da Maia



Unidade de Saúde Familiar



Hospital Pedro Hispano



Centro Hospitalar do Porto



Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos



Associação Cultural, Social e Bem Fazer Vai Avante



Centro Lúdico Municipal de S. Pedro da Cova

Estes protocolos complementam a ação educativa da escola permitindo a contextualização
das práticas educacionais e algumas apoiam financeiramente projectos e actividades que se
apresentem como mais valias para a escola e para a comunidade (Junta de Freguesia e empresas) e
outras facilitam a utilização de equipamentos e transporte (Associações). Em troca, a escola faculta a
utilização dos seus espaços para formação ou para atividades de lazer (desportivas) dos utentes ou
funcionários dessas Associações.
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II Capítulo
1 VISÃO DA ESCOLA
A Escola Secundária de S. Pedro da Cova pretende afirmar‐se como uma instituição de
ensino público de referência local, quer ao nível dos resultados educativos dos alunos, quer ao nível
da gestão e funcionamento organizacional, quer na qualidade do serviço de educação e formação
que presta.

2 MISSÃO DA ESCOLA
2.1 FINALIDADES
O desenvolvimento do presente Projeto Educativo consubstancia-se em finalidades que se
adaptam às necessidades dos jovens e que querem apoiar o seu sucesso além de prestar um serviço
de qualidade à comunidade. Assim, e tendo em consideração a sua identidade, e consciente de que
os novos desafios sociais reclamam, cada vez mais, uma escola que investe na qualidade e na
eficácia dos seus sistemas de educação e formação, permitindo enfrentar melhor os desafios que
hoje e no futuro se colocam às escolas públicas, elegemos como finalidades a privilegiar, as que a
seguir enumeramos:


Uma escola de referência local



Uma escola onde se ensina e aprende a responsabilidade



Uma escola inclusiva – para todos



Uma escola inovadora



Uma escola viva e exigente

3 PRINCÍPIOS E VALORES
Espera-se que a escola desenvolva nos jovens que a frequentam um conjunto de princípios e
valores para que sejam cidadãos educados, livres, empreendedores na construção do seu projeto de
vida de forma a construírem um mundo melhor.
A comunidade escolar, em parceria com toda a comunidade educativa, orienta-se de acordo
com o seguinte conjunto de princípios e valores:
1.

Promoção da qualidade de ensino e das aprendizagens.

2.

Promoção da realização pessoal e profissional de toda a comunidade escolar.

3.

Defesa e promoção da democratização da educação e da igualdade de oportunidades.

4.

Defesa e promoção da humanização da escola:

5.



Respeito pela diferença.



Defesa e promoção de uma escola inclusiva.

Desenvolvimento do espírito crítico e da prática democrática numa perspetiva de
educação para a cidadania e desenvolvimento pessoal e social.
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6.

Envolvimento/participação de todos os interessados no processo educativo e na vida da
escola.

7.

Valorização da formação e da atualização permanente do pessoal docente e não
docente, designadamente através do estabelecimento de referenciais de formação a
implementar.

8.

Implementação de medidas que promovam o sucesso escolar e que contribuam para
compensar desigualdades económicas e sociais e dificuldades de aprendizagem e de
integração.

9.
10.

Contribuir para a formação integral dos alunos.
Fomentar a participação de toda a comunidade na realização e implementação de todos
os documentos de planeamento da ação educativa.

11.

Promover e desenvolver atitudes de avaliação de toda a vida escolar.

12.

Melhorar as condições físicas da escola.

13.

Valorizar o desenvolvimento de aptidões vocacionais e profissionais, para promover a
formação para o exercício de uma profissão.

14.

Prevenir situações de abandono escolar facultando uma formação comum geral que
tenha em conta os interesses e características dos alunos, permitindo opções formativas
diferenciadas.

15.

Desenvolver práticas educativas que promovam, junto dos alunos com Necessidades
Educativas Especiais, a progressiva inclusão social, o cumprimento da escolaridade
obrigatória, a prevenção do abandono e a integração na vida ativa.

16.

Promover a autoestima, a responsabilidade e a autonomia.

17.

Desenvolver atitudes e regras de convivência que conduzam à formação de cidadãos
tolerantes, responsáveis e civicamente intervenientes.

18.

Garantir a qualidade das relações entre os membros da comunidade educativa que
conduzam a uma vivência democrática.

19.

Suscitar a participação ativa das instituições do meio local na vida da escola.

20.

Garantir a formação contínua e permanente dos agentes educativos.

4 OBJETIVOS GERAIS
De acordo com os princípios e valores estabelecidos, foi-nos possível definir os seguintes
objectivos gerais:
1.

Combater o insucesso e a saída/abandono precoce através da adoção de medidas e
estratégias de diferenciação pedagógica e metodológica e pela criação de ofertas
formativas diversificadas;

2.

Melhorar o desempenho da escola, no desenvolvimento dos seus projetos educativo e
curricular, criando as condições necessárias à melhoria das prestações da ESSPC que
permitam a melhoria dos resultados escolares;
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3.

Estabelecer os instrumentos e regular as respetivas formas de funcionamento
necessários ao cumprimento dos objetivos operacionais adiante formulados.

4.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS
Os objetivos operacionais são:
1. Reduzir de 6,18% para 3% o abandono escolar;
2. Reduzir a taxa de saída precoce nos Cursos Científico Humanísticos de 3% para 2%;
3. Aumentar a taxa global de sucesso escolar em 4%;


Aumentar a taxa de sucesso do Ensino Básico de 77,56% para 80%;



Aumentar a taxa de sucesso escolar do Ensino Secundário de 63,85% para 65%;



Aumentar a taxa de sucesso dos Cursos Profissionais em 5%.

4. Aumentar a qualidade do sucesso


No 3º ciclo:


Pelo aumento da taxa de 35,9% para 37% do número de alunos com sucesso
a todas as disciplinas;



Pelo aumento de 29% para 30% da taxa de alunos com média final superior a
3.



No ensino secundário


Pelo aumento das classificações obtidas em exame, de modo a que a escola
obtenha uma média aproximada à nacional;



Pelo aumento de 47% para 49% da média das classificações de frequência
superiores a 13 valores nas diferentes disciplinas do currículo.

5. Diminuir as ocorrências disciplinares em 2%;
6. Desenvolver planos de melhoria integrada, reforçando a intervenção ativa e articulada
das diferentes estruturas pedagógicas da escola, designadamente através de:


Reforço do trabalho colaborativo (Departamentos curriculares/ grupos disciplinares);



Reforço do papel do conselho de turma no acompanhamento dos alunos ao longo do
percurso escolar ou formativo;



Desenvolvimento de ações que promovam a responsabilização e cooperação dos
encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos.

5 INSTRUMENTOS OPERACIONALIZADORES
De acordo com os objetivos e metas definidos, este Projeto Educativo tem como objetivo final
permitir:
1.

Refletir sobre as suas práticas educativas

2.

Executar os planos de ação adequados aos seus objectivos, às suas características,
problemas, recursos e identidade
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3.

Gerir e avaliar a sua acção educativa, apontando metas concretas

4.

Inovar procedimentos

5.

Fomentar as relações humanas entre todos os membros da comunidade educativa.

Este documento constitui um suporte operacionalizador das atividades desenvolvidas na
escola e deve ser uma referência para todas as estruturas educativas, permitindo-lhes concretizar o:


Projeto Curricular da Escola



Projeto de Turma



Plano Anual de Atividades



Projeto de Intervenção da Diretora



Regulamento Interno

6 PROBLEMAS
6.1 ABANDONO ESCOLAR/SAÍDA PRECOCE
O abandono escolar – alunos que não completam a escolaridade obrigatória – e a saída
precoce do sistema de ensino (alunos que não completam o ensino secundário) contribuem para a
perpetuação do baixo nível de escolaridade que determina um baixo nível de qualificação profissional.
Com a obrigatoriedade da permanência dos alunos no sistema educativo até aos 18 anos,
assistiremos, certamente, a um aumento da frequência do ensino secundário. Este aumento da
escolaridade até aos 18 anos, vai reter na escola jovens que não pretendem continuar no sistema,
mas que a ele estão obrigados. No presente ano letivo já se verifica este problema em alunos com 16
e 17 anos que ainda não terminaram o 3º ciclo. Apresentam uma assiduidade muito irregular, um
comportamento disruptivo e prejudicial ao bom funcionamento das atividades letivas.
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Figura 5 - Abandono escolar

Pela análise do gráfico anterior (figura 5 – abandono escolar), pode-se concluir que, até ao
ano letivo 2011-2012, há uma tendência global para diminuição acentuada da taxa de abandono. O
abandono – saída precoce - é mais significativo no ensino secundário do que no ensino básico, o que
pode estar associado a situações muito diversificadas:


ingresso no mercado de trabalho para ajudar a família;



ingresso em escolas profissionais (calendário diferente das escolas públicas);



insucesso repetido;



orientação vocacional deficiente ou inexistente;



fracas expectativas em relação ao prosseguimento de estudos;



Idade superior a 15 anos.

Com a obrigatoriedade de os jovens permanecerem na escola até aos 18 anos poderemos
assistir a um maior número de casos de abandono após os 15 anos. Para prevenir esta situação, a
escola terá que lhes proporcionar um conjunto de atividades apelativas de que participem, uma oferta
formativa diversificada (Cursos de Educação e Formação de Jovens, Cursos Vocacionais, Cursos
Profissionais) e um acompanhamento, feito por professores orientadores educativos e pelos Serviços
do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.

7 INSUCESSO ESCOLAR
O sucesso escolar traduz-se nas taxas de transição em cada ano de escolaridade. Nesta
escola as taxas de transição continuam longe daquelas que se poderão considerar desejáveis,
apesar de todas as estratégias que se têm implementado desde a criação de grupos homogéneos,
desdobramento das turmas e implementação de parcerias pedagógicas em disciplinas com maior
insucesso (Português, Matemática e Inglês), as Salas de Estudo e o reforço curricular em disciplinas
com exames nacionais, entre outras.
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7.1 RESULTADOS DO ENSINO BÁSICO
Como se pode verificar pelo gráfico que a seguir se apresenta (figura 6 – taxa de retenção no
ensino básico), os resultados dos alunos, que frequentam o Ensino Básico, apresentam variações ao

% de nº de alunos retidos

longo dos três últimos anos.
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Figura 6 - Taxa de retenção no Ensino Básico

O 7.º ano tem sido aquele em que se apresentam mais problemas a todos os níveis. O facto
de as escolas do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) não enviarem todos os alunos que constituíam as
turmas originais, obriga a juntar grupos naturais diferentes, o que, provocando instabilidade, tem
originado um grande número de situações de indisciplina. Refira-se novamente que no presente ano
letivo só existiram duas turmas no 7º ano e que a turma B (composta por alunos repetentes e por
outros com idade próxima dos 15 anos, logo com algumas retenções ao longo da sua escolaridade)
foi grandemente responsável pelo aumento das ocorrências disciplinares. A esta indisciplina não é
alheio o desinteresse e a falta de acompanhamento familiar, que se sente sobretudo nos alunos que
abandonam as escolas do ensino básico porque, com a acumulação de múltiplas retenções (CEF), já
são mais velhos e procuram ambientes escolares em que os restantes alunos sejam de uma faixa
etária semelhante à sua (daí a sua opção por uma escola secundária embora ainda não tenham
concluído o ensino básico).
A partir do 8.º ano de escolaridade, e tendo sido feito um trabalho inicial de adaptação às
regras da nova escola, os problemas de indisciplina diminuem, o que promove um ambiente propício
à aprendizagem e assim os resultados também melhoram.
No 9º ano, a taxa de retenção é a mais elevada deste ciclo, o que pode estar associada ao
facto de estes alunos estarem sujeitos a uma avaliação externa (Português e Matemática) e de ser o
fim de um ciclo, em que o grau de exigência se torna mais elevado, pois estamos a abrir a porta à
frequência do ensino secundário, mais exigente e mais complexo.
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Para podermos comparar o desempenho nas provas finais dos alunos desta escola com os
resultados nível nacional, no que à avaliação externa diz respeito, elaborámos os gráficos seguintes
(figura 7 – Comparação entre as médias da escola e nacional da classificação da prova final a língua
portuguesa (9º ano) e figura 8 – Comparação entre as médias da escola e nacional da classificação
da prova final a língua portuguesa (9º ano)).

classificação

Média da classificação de prova final
língua portuguesa (9º ano)
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Figura 7 - Comparação entre as médias da escola e nacional da classificação da prova final a língua
portuguesa (9º ano)
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Figura 8 - Comparação entre as médias da escola e nacional da classificação da prova final a matemática
(9º ano)

Para aproximarmos as taxas desta escola com as nacionais, proporcionou-se o reforço
curricular com um tempo semanal em cada uma das disciplinas. Esta medida não foi bem aceite
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pelos alunos que a viram não como uma potencialidade para os ajudar a ultrapassar dificuldades ou
como uma forma de aprofundar conhecimentos e uma forma de melhor os preparar para a avaliação
externa, mas como uma obrigação de permanecerem dois tempos a mais na escola. No final do 2º
período, houve muitos encarregados de educação a autorizar a não frequência deste apoio educativo.
Os alunos que frequentam os Cursos de Educação e Formação (CEF) são jovens que
apresentam várias retenções ao longo da sua escolaridade e que com 15 ou mais anos foram
encaminhados para um percurso profissionalizante para poderem completar o Ensino Básico. No
presente ano letivo, os alunos que frequentam o 1º ano destes cursos apresentam uma assiduidade
muito irregular e um comportamento disruptivo porque são obrigados a estar na escola até aos 18
anos.

7.2 RESULTADOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Como se pode verificar pelos gráficos que a seguir se apresentam, os resultados dos alunos
que frequentam o Ensino Secundário não são os mais desejáveis. No entanto, as taxas de retenção
(figura 9 – Taxas de retenção no Ensino Secundário) nos 10º e 11º anos são baixas. O que
precisamos de alterar é a taxa de retenção no 12º ano, que diferentemente do que acontece nos dois
anos anteriores, em que um aluno pode progredir com duas disciplinas com classificação inferior a
10, neste ano de escolaridade todas as disciplinas têm que reunir classificação final de 10 valores.
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Figura 9 - Taxas de retenção no Ensino Secundário

(Nota: A taxa de retenção nos 11º e 12º anos-2012/2013- ainda não contempla os resultados
dos exames)
Nos anos de escolaridade em que existem exames nacionais para a conclusão desse ano de
escolaridade, as taxas de sucesso ficam condicionadas pela prestação externa, que apresentam
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níveis inferiores aos verificados a nível nacional, como a seguir se demonstra (figura 10 e 11 – Média
das classificações de exame (1ª fase):
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(2011/2012 - 1º fase)
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Figura 10 - Média das classificações de exame (1ª fase – 2011/12)
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Figura 11 - Média das classificações de exame (1º fase - 2012/13)
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Figura 12 – Diferencial entre as médias das classificações de exame (1ª fase)

Tem havido preocupação em alterar esta situação com a adesão ao projeto dos testes
intermédios como forma de colocar os alunos em contacto com instrumentos de avaliação mais
próximos, em termos de estrutura e conteúdos, dos que vão realizar aquando da avaliação externa.
Além desta opção, nas disciplinas com exames nacionais, os docentes reforçam semanalmente a
carga curricular das disciplinas no intuito de realizarem exercícios e aprofundarem as questões que
poderão ser alvo da avaliação externa. Este reforço curricular é de frequência livre e há alunos que
não o frequentam.
Este insucesso poderá ter razões que se encontra a montante da escola. Sendo os alunos
que a frequentam maioritariamente oriundos de famílias com dificuldades socioculturais, com níveis
de escolaridade baixos, os encarregados de não fomentam a curiosidade científica, nem conseguem
transmitir-lhes a necessidade de serem mais exigentes ou de prosseguirem na busca de uma
educação com sucesso.
O sucesso educativo, no que concerne ao desenvolvimento integral do cidadão, pode ser
considerado elevado, já que os alunos que frequentam esta escola desenvolvem competências
transversais e valores de cidadania e de responsabilidade, que se podem verificar aquando da sua
participação em visitas de estudo ou na realização de estágios profissionais, onde o sentido do
cumprimento de horários e de um comportamento correto é normalmente demonstrado.
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Como os resultados ainda não são satisfatórios, teremos que insistir na necessidade de
implicar mais os alunos e encarregados de educação na melhoria dos seus desempenhos e os
docentes têm que refletir para redefinir as abordagens e metodologias de ensino-aprendizagem.
Assim, continuaremos a investir nas diferentes modalidades de Apoio Educativo, no Reforço
Curricular e procuraremos dinamizar outras ações, como o desdobramento de turmas, a redução do
número de alunos por turma, as parcerias pedagógicas. Ao nível dos Departamentos Curriculares e
Grupos Disciplinares será imprescindível uma reflexão sobre os resultados, tendo por base as suas
práticas, de modo a encontrar alternativas às formas de ensinar os nossos alunos. A partilha de
experiências e a reflexão sobre os processos e resultados, as pesquisas e articulação podem
constituir-se como investimentos que a par de outros, como a formação e atualização de professores,
poderão conduzir ao sucesso esperado.

8 INDISCIPLINA
A indisciplina, ou as situações de continuada falta de cumprimento dos deveres e obrigações
dos alunos, constitui um óbice ao pleno desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem.
Estes comportamentos ocorrem sobretudo dentro da sala de aula e manifestam-se através do
desrespeito pelas regras estabelecidas para o normal funcionamento das aulas como, falar, não
cumprir com as tarefas propostas, instigar as discussões, que podendo ser consideradas como
“pequena indisciplina” perturbam e prejudicam os restantes alunos. Assiste-se ainda a situações
continuadas de esquecimento do material necessário, o que provoca um alheamento, propício à
quebra das regras e posterior insucesso.
Após a implementação da ação tutorial e a criação do gabinete de apoio ao aluno e à família
(GAAF) os valores de indisciplina começaram a diminuir. Os alunos que são encaminhados para o
GAAF passam a ser acompanhados por esses serviços e sendo reincidentes, trabalham com os
encarregados de educação. Contudo, no presente ano letivo, os alunos do 7º B e dos CEF de 1º ano,
apesar de todo o trabalho realizado pela Educadora Social, através da realização de sessões de
desenvolvimento de competências sociais, fizeram disparar estes dados, pelas razões já referidas
anteriormente.
Nos restantes anos de escolaridade, dada a conjuntura económico-social teme-se que esta
situação também se possa agravar.
O gráfico apresentado (figura 11 – Número de ordens de saída de sala de aula) refere-se ao
número de alunos que são expulsos da sala de aula por problemas de indisciplina, por ano de
escolaridade.

Projeto Educativo 2013-2016

25 | P á g i n a

Ministério da Educação e da Ciência

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA
“Por um Escola Viva e Exigente”

Ordens de saída de sala de aula
300

nº de alunos expulsos

250
200
150
100
50
0

7ºano

8º ano

9º ano

10º ano 11º ano 12ºano CEF/Prof

TOTAL

2009/2010

51

43

24

5

2

0

42

167

2010/2011

39

23

8

3

0

0

41

162

2011/2012

22

19

5

0

0

0

20

66

2012/2013

108

24

14

3

0

0

116

265

Figura 13 - Número de ordens de saída de sala de aula

Perante estes dados de indisciplina verifica-se que ela ocorre principalmente em turmas do
3.º ciclo e neste, no 7º ano de escolaridade e nos cursos profissionalizantes.

9 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA
A Escola, assumindo-se na sua vertente de organização participada, tem que garantir as
condições indispensáveis para que os atores sociais que diariamente “fazem a escola” sejam autores
de um projeto que, partindo da análise dos problemas, isto é, de

um conhecimento real da

organização, possa, de forma empenhada e comprometida definir o sentido do caminho a percorrer, o
significado das acções a empreender para dar cumprimento aos objectivos gerais traçados
anteriormente.
Assim, definimos o presente Plano de Ação Estratégica
Áreas de
intervenção/Melhoria

Projetos/Atividades /Estratégias

1- Abandono escolar e
saída precoce

- Dinamização do Gabinete de Apoio ao Aluno e
à Família;

Parcerias

- Criação da figura do Orientador Educativo para
todos os alunos do 3º ciclo (4 alunos/professor);
- Diversificação da oferta formativa (Cursos
Vocacionais, Cursos de Educação e Formação e
Cursos Profissionais);
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Educação
Cidadania

para

Atividades
extracurriculares

a

- Reforço do Papel do Diretor de Turma –
Implementação de Formação para a Cidadania (1
tempo semanal);
- Reforço de um plano de atividades de
enriquecimento curricular como plataforma para a
inclusão (Desporto para todos, Clube de Artes,
Competindo na Jogoteca…);
- Criação de projetos de voluntariado, apoio
social e de intervenção cívica;

Ação Social Escolar

- Analisar as necessidades de cada aluno que
manifeste carências (alimentação, reforço
alimentar, vestuário, transporte…).

2-Resultados Escolares

Direção:

Pais

CPCJ
Câmara Municipal
de Gondomar
Empresas
região

da

Associações
locais

- Redução do número de alunos por turma;
- Criação de Grupos Homogéneos (turma
constituída por alunos repetentes – 8º ano);
- Desdobramento de turmas (Português e Inglês
– 3º ciclo);
- Fomentação das visitas de estudo/ aulas de
campo;
- Estabelecimento de parcerias com escolas
nacionais e internacionais (Projeto Comenius);

Universidades

- Premiar o mérito escolar (média de 5 /16);
- Divulgar boas práticas e resultados;
- Promover a imagem da escola, nomeadamente
através de projetos ou práticas inovadoras;

Instituto
Politécnico
Porto

do

- Otimizar os protocolos/ parcerias.
Departamentos curriculares:
- Analisar resultados escolares;
- Detetar as dificuldades de aprendizagem dos
alunos;
- Adaptar metodologias;
-Definir
estratégias
desenvolvimento;

de

remediação

e

- Avaliar as ações implementadas;
- Reforço curricular – 9º ano: Português de
Matemática; 11º/12º ano – disciplinas com exame
nacional
- Fomentação das parcerias pedagógicas;
- Divulgação, promoção, incentivo à participação
dos alunos em eventos/competições a nível
nacional/internacional.
-Conselho de turma:
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- Analisar o desempenho dos alunos;
- Definir um plano de ação em função desse
desempenho (Projeto de Turma);
- Divulgar esse plano de ação junto dos alunos e
encarregados de educação;
-Contratualizar com alunos e encarregados de
educação fomentando a responsabilização e a
cooperação;
-Criação de Grupos de Desenvolvimento (grupos
homogéneos);
- Acompanhar (Orientador
desempenho dos alunos.

Educativo)

o

Biblioteca Escolar:
-Dar maior visibilidade
utilização da BE;

e

funcionalidade

à

- Reforçar a articulação dos Departamentos
curriculares com a BE;

Biblioteca
Municipal

- Promover atividades para a promoção da leitura
(tertúlias literárias, leitura surpresa, encontros de
leitores…).
Sala de estudo: Apoio ao estudo nas disciplinas
com exames nacionais; apoio à realização de
trabalhos de casa e pesquisa para trabalhos
escolares.
Encarregados de Educação:
- Desenvolver ações que promovam a
responsabilização
dos
encarregados
de
educação pela vida escolar dos seus educandos
– Programa de ação parental;
- Realização de sessões sobre psicologia do
adolescente, indisciplina, avaliação, orientação
vocacional…
3-Indisciplina
Para além das referenciadas no nº 1:

CPCJ

- Gabinete de Apoio ao Aluno, dinamizado por
professores e Serviços de Psicologia;
- Dinamização de atividades desportivas
(Desporto escolar e outras) e culturais (visitas de
estudo,clubes…);
- Formação de pessoal docente e não docente.
4Monitorização
e
avaliação
das
atividades/projetos/
estratégias

-Elaboração
entrevistas;

de

questionários,

inquéritos,

e

- Recolha e análise de dados;
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- Desenvolvimento de um sistema de autoavaliação que identifique os indicadores seguros
sobre o desempenho da escola;
- Elaboração de planos de melhoria, potenciando
as suas realizações para níveis superiores de
eficácia;
- Sustentar a prática de reflexão acerca dos
sucessos e/ou insucessos.

10 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
Este Projeto Educativo será divulgado a toda a comunidade educativa através das estruturas
da escola.
O acompanhamento do Projeto Educativo utilizará critérios de flexibilidade, de exequibilidade
e de eficácia educativa e será realizado pelo Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Direção e
ainda pelas estruturas de gestão intermédia, partindo da observação de dados e da recolha de
elementos, através de instrumentos elaborados para o efeito.
O Projeto Educativo será avaliado no final de cada ano letivo, a fim de se proceder aos
ajustes e aditamentos que se revelem necessários. Os resultados destas avaliações, respectiva
análise e sugestões de melhoria, constarão do relatório final do ano letivo, a aprovar pelo Conselho
Geral.

Conclusão
Para cumprir as finalidades e metas enunciadas, a escola propõe-se a desenvolver uma
cultura de diversidade, de envolvimento, de contínua e sistemática abertura à inovação de forma a
ser um polo de desenvolvimento da freguesia onde se insere.
A escola é uma organização aberta à melhoria, com capacidade para desenvolver projetos e
estimular as boas práticas. Para tal, precisamos de contar com a colaboração de todos os agentes
educativos, pois só assim será possível continuar a delinear percursos e a concretizar a nossa
missão.
O Projeto Educativo “ Por uma Escola Viva e Exigente” foi elaborado por uma equipa sob
proposta da Direção, com a colaboração da Consultora Externa do Projeto TEIP, ouvidos os
representantes das estruturas de coordenação educativa, coordenadores de departamento e de
directores de turma, apresentado ao Conselho Pedagógico, obteve a sua validação, tendo sido
aprovado, pelo Conselho Geral, reunido a 22 de julho de 2013.
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