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INTRODUÇÃO
No âmbito do Decreto-Lei n.º 75/2008, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, o Projeto Educativo consiste no:
“(…) documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não
agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de
três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais
o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa;”
Alínea a), ponto 1, artigo 9º do Decreto-Lei n.º 137/2012
e deve apresentar-se como:
“(…) um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da
missão e das metas da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e coletiva;”
Alínea a), ponto 2, artigo 9º-A do Decreto-Lei n.º 137/2012
O Projeto Educativo de Escola (PEE), ao explicitar os valores que se pretendem comuns, cria uma identidade e serve como
guia orientador para a linha de ação coletiva para um horizonte
temporal de três anos. Serve assim como base para as restantes
fundações da dinâmica da Escola:


Projeto Curricular de Escola (PCE) - documento que
define as estratégias de desenvolvimento do currículo,
visando adequá-lo ao contexto da Escola;



Plano Anual de Atividades (PAA) – documento que
procura atingir a excelência da qualidade do serviço
educativo ao garantir a articulação entre as diversas atividades realizadas ao longo do ano e o currículo a desenvolver.

Para elaboração deste PEE, foram tidos em conta:


O “Projeto de Intervenção” apresentado pela atual Diretora onde a mesma identificou os
problemas, definiu a missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem
como a explicitação do plano estratégico a realizar no seu mandato;



O “Perfil dos alunos para o Século XXI” como referência para as “aprendizagens como
centro do processo educativo, a inclusão como exigência, a contribuição para o desenvolvimento sustentável como desafio, já que temos de criar condições de adaptabilidade e de
estabilidade, visando valorizar o saber”.

Assim, este PEE marca o início de um novo ciclo na vida da Escola e apresenta os principais
eixos de intervenção dos próximos três anos, bem como as respetivas metas e ações/estratégias para
as atingir.
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A ESCOLA
1. CONTEXTUALIZAÇÃO COM O MEIO
A Escola Secundária de São Pedro da Cova (ESSPC) fica situada na antiga freguesia de São
Pedro da Cova, agora pertencente à União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, no
concelho de Gondomar, distrito do Porto. Esta união de freguesias é constituída por duas zonas territoriais com algumas características diferentes, que têm como pontos de contacto o facto de serem
“zonas dormitório” do Porto e conterem o maior número de fogos de habitação social do concelho de
Gondomar: 12541 dos 3356, sendo que 75% dos fogos da união de freguesias se situam em São Pedro
da Cova.
Quando a ESSPC surgiu, vinha dar resposta à sobrelotação das escolas secundárias do concelho, devido ao crescimento populacional das décadas de 1980 e 1990 (figura 1), tendo iniciado a sua
atividade no ano letivo 1998/99, e acolhendo, essencialmente, os alunos das localidades de São Pedro
da Cova e Fânzeres.

Figura 1 – Variação Percentual de habitantes do concelho de Gondomar2

Com a diminuição do número de alunos em idade escolar e a requalificação das outras escolas
secundárias do concelho – Gondomar e Rio Tinto –, o número de alunos, em particular do 7º e 10º
ano, tem vindo a diminuir desde então, conforme se pode observar no gráfico da figura 2.

1
2

Fonte: Câmara Municipal de Gondomar – http://www.cm-gondomar.pt/pages/104, abril de 2017
Obra "Guimarães 157" por Pinhelense –. Licenciado sob CC BY–SA 3.0, via Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG#mediaviewer/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG
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Figura 2 – N.º de alunos inscritos na ESSPC nos anos letivos de 2013/14 a 2017/18
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No sentido de contrariar esta tendência, a ESSPC têm vindo a apostar na diversificação da sua
oferta formativa e educativa, apostando no ensino profissionalizante 3, quer no ensino básico quer secundário.
Os Pais/Encarregados de Educação (EE) apresentam uma escolaridade de nível básico, pois
apenas cerca de 1% possui formação de nível superior, situação que tem como consequência existir
uma grande maioria de famílias que não releva o sucesso escolar ou mesmo a frequência da escola.
Associado a um baixo nível de formação, temos um elevado número de Pais/EE desempregados, bem
como um grande número de famílias monoparentais e alguns casos de abandono parental, o que demonstra as dificuldades, externas à escola, que um grande número dos nossos alunos enfrenta diariamente.
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 levou à
necessidade da escola diversificar a sua oferta educativa e formativa e a ter em conta, cada vez mais,
a aprendizagem informal, no sentido de procurar transformar as adversidades em oportunidades, reduzir o insucesso e melhorar as aprendizagens dos alunos, contribuindo para o seu sucesso escolar e
integração social.

2. 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, e com os espaços interiores conforme descrito na tabela seguinte (tabela 1).
Todas as salas e laboratórios estão equipados com projetores multimédia e seis estão equipadas
com quadros interativos.
O auditório, o pavilhão gimnodesportivo e o ginásio servem também a comunidade educativa
quando são solicitados, sob aluguer ou por cedência através de protocolos/parcerias, para eventos
e/ou para a prática desportiva de grupos de pessoas e/ou coletividades, genericamente da freguesia
mas também do concelho em geral.

3

Nos cursos profissionalizantes estão englobados, no ensino básico, os Cursos de Educação e Formação
(CEF) e Cursos Vocacionais (estes últimos só até 2016/2017) e no ensino secundário, os cursos Profissionais.
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TIPO DE SALA
Salas
Salas e Laboratórios de Ciências
Laboratórios de Biologia e Geologia
Laboratórios de Física e Química
Laboratórios de Informática
Sala de Matemática
Sala de Práticas de Saúde (sala 12)
Salas de Expressões
Salas de Artes e Educação Tecnológica
Oficina de Expressões
Pavilhão Gimnodesportivo
Ginásio
Sala de Educação Física
Espaços de Utilização Especifica
Sala da Educação Especial
Sala de Pequenos Grupos
Biblioteca Escolar
Cantina
Salas dos Diretores de Turma
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
SPO
Outros Espaços
Auditório – capacidade para 95 pessoas
Gabinetes de trabalho
Sala dos Alunos
Sala dos Professores
Sala do Pessoal Não Docente

TOTAL
13
3
3
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Tabela 1 – Descrição dos espaços interiores da ESSPC

3. CONTEXTUALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
A ESSPC (figura 3) iniciou as suas atividades no ano letivo de 1998/1999, tendo sido inaugurada
a 3 de Março de 2000.

Figura 3 – Vista aérea da Escola Secundária de São Pedro da Cova

8

ESSPC

Projeto Educativo de Escola 2018/2021

Tendo em conta as problemáticas associadas ao meio em que está inserida, e já referidas anteriormente (cf. ponto 1 – contextualização com o meio), a ESSPC integrou, em 2009, o Programa TEIP2
– Despacho Normativo n.º 55/20084, de 14 de outubro – passando a ser um Território Educativo de
Intervenção Prioritária. A inclusão neste programa dá-se quando se verifica que o contexto social em
que a escola se insere apresenta:
(…) fatores potenciadores de risco de insucesso no âmbito do sistema educativo normal, verificandose que em territórios social e economicamente degradados o sucesso educativo é muitas vezes mais
reduzido do que a nível nacional, sendo a violência, a indisciplina, o abandono, o insucesso escolar
(…) alguns exemplos da forma como essa degradação [social] se manifesta.
Preâmbulo, Despacho Normativo n.º 55/2008, de 14 de outubro
A ESSPC, tal como referido no Relatório de Escola da Avaliação Externa realizada pela Inspeção
Geral de Educação (IGE) em janeiro de 2009, apresentava como constrangimento “a debilidade do
tecido social da freguesia e o espetro do aumento do desemprego” (IGEC, 2009, p. 13), bem como um
número elevado de alunos carenciados. Estas características económicas e sociais, associadas ao
desvio negativo existente nos resultados obtidos pelos alunos, permitiram a inclusão da ESSPC no
programa TEIP2, com o objetivo fundamental de diminuir o insucesso educativo e a indisciplina.
Na sequência desta integração, obteve-se uma dotação que permitiu a implementação de ações
de promoção de práticas mais eficazes e apelativas que incentivem o sucesso e a implementação de
estratégias de reforço educativo – desdobramento de turmas, parcerias pedagógicas, desenvolvimento
de atividades de promoção de estilos de vida saudável, de criação de expectativas e abertura de horizontes. Já numa vertente mais vocacionada para o desenvolvimento integral do jovem, permitiu a contratação de duas técnicas superiores – uma Técnica de Aconselhamento Psicossocial e uma Educadora Social – que implementaram e dinamizam o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF5.
Estas duas técnicas vieram colaborar com os docentes numa área até aí deserta: a orientação vocacional, os comportamentos disruptivos, a educação especial e o apoio à família.
Em 2012, entra em vigor o TEIP3 – Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro –, passando a ESSPC a integrar automaticamente este projeto em virtude de já ser TEIP2.
Em novembro de 2013, a ESSPC assinou o Contrato de Autonomia (CA) – Portaria n.º 265/2012,
de 30 de agosto –, que consiste num:
(…) acordo celebrado entre a escola, os serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência
e, sempre que conveniente, outros parceiros da comunidade, através do qual se definem objetivos e
se fixam as condições que viabilizam o desenvolvimento do projeto educativo apresentado pelos
órgãos de administração e gestão de uma escola (…)
Ponto 1 do artigo 5º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto

4

O segundo Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP2) pretendia promover a territorialização de políticas educativas segundo critérios de prioridade e discriminação positiva.
5
O GAAF é um projeto de mediação escolar e social, no sentido de prestar um serviço de apoio aos alunos
e respetivas famílias, corpo docente e não docente e a toda a comunidade escolar, garantindo a total confidencialidade e funcionando em estreita articulação com os serviços e instituições da comunidade envolvente.
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Com este programa conseguiu-se a dotação necessária para contratar uma Psicóloga, a tempo
inteiro, sendo reforçados, desta forma, os serviços prestados pela Escola, agora com o Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO).

3.1.

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Os órgãos de direção, administração e gestão encontram-se estruturados como estipulado no

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, sendo compostos por Conselho Geral, Diretora, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo. A Diretora exerce também a presidência do Conselho Pedagógico
e do Conselho Administrativo.
DEPARTAMENTOS CURRICULARES
As diferentes áreas disciplinares estão agrupadas do seguinte modo:


Departamento de Línguas
o



Grupos de recrutamento: 300 (Português), 320 (Francês) e 330 (Inglês);

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
o

Grupos de recrutamento: 290 (EMRC), 400 (História), 410 (Filosofia) e 420 (Geografia);



Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
o

Grupos de recrutamento: 500 (Matemática), 510 (Física e Química), 520 (Biologia
e Geologia) e 550 (Informática);



Departamento de Expressões
o

Grupos de recrutamento: 530 (Educação Tecnológica), 600 (Artes Visuais), 620
(Educação Física) e 910 (Educação Especial).

DIRETORES DE TURMA
Sendo uma estrutura intermédia de elevada importância, os diretores de turma são os principais
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos, pela promoção da sua formação integral e do seu
sucesso escolar, através da sua orientação sistemática, nomeadamente, encaminhamento para a sala
de orientação ao estudo e apoios educativos; prevenção e correção da indisciplina – com contactos
permanentes com os encarregados de educação -; prevenção do abandono escolar e carências económicas – em articulação constante com a equipa multidisciplinar (GAAF/SPO) - e sinalização de alunos com necessidades educativas especiais – em articulação constante com as docentes de educação
especial e o SPO.
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PESSOAL DOCENTE
A tabela seguinte (tabela 2) apresenta o número total de docentes distribuídos por grupo de

recrutamento e situação contratual. De notar que dos 57 docentes do quadro de escola 11 docentes
não se encontram em exercício na escola mas sim destacados – Destacamento por Ausência de Componente Letiva (DACL) - noutras escolas, por imposição da tutela. Tal deve-se ao facto de que, na data
de ser dada indicação da existência, ou não, de componente letiva para estes docentes – 10 de agosto
de 2017 –, as turmas ainda não terem sido validadas pela DGEstE.
Departamento
Curricular

Grupo de
Recrutamento

300 - Português
Línguas

Quadros de Escola
Em exercício

Total

9

2

11

320 – Francês
330 – Inglês

4

2

Contrat.

1

Total por
Grupo
de Rec.

Total por Departamento

12
1

6

1

19

6

0

1

1

400 – História

2

2

410 – Filosofia

3

3

420 – Geografia

2

1

3

500 – Matemática

4

1

5

1

6

3

2

5

1

6

5

1

6

1

7

550 - Informática

4

1

5

1

6

530 – Educação
Tecnológica

1

600 – Artes Visuais

3

620 – Educação
Física

4

4

910 – Educação
Especial

2

2

1

3
12

510 – Física e
Matemática e
Química
Ciências Experi520 – Biologia e
mentais
Geologia

Expressões

Destac.

0

290 – EMRC

Ciências Sociais
e Humanas

QZP

DACL em
2017/18

TOTAIS

2

5
3

25

1
1

1

4

2
1

5
18

46

11

57

1

1

3

9
2

1

4

12

74

Tabela 2 – Distribuição, por grupo de recrutamento e situação contratual, do corpo docente em funções no ano letivo
2017/2018

3.3.

PESSOAL NÃO DOCENTE
O quadro de pessoal não docente conta com 21 assistentes operacionais e sete assistentes

técnicas, das quais uma está destacada nesta escola. A ausência permanente de três das assistentes
operacionais e uma das assistentes técnicas, ausentes por doença há diversos meses, provoca alguns
constrangimentos no funcionamento dos serviços, quer operacionais quer administrativos.
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SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
Os serviços técnico-pedagógicos destinam- se a promover a existência de condições que asse-

gurem a plena integração escolar dos alunos, concretizando-se em serviços especializados de apoio
educativo e à comunidade.
APOIO SOCIOEDUCATIVO
Ação Social Escolar (ASE)
A ação social escolar dirige-se aos alunos carenciados e integrados nos escalões A, B ou C,
suportando e/ou ajudando a suportar os custos dos mesmos com alimentação, livros e material escolar
e visitas de estudo.
Sala de orientação ao estudo
É um local onde se pode estudar e aprender a estudar, com disponibilização de recursos humanos e materiais diversos que se destinam a todos os alunos da escola. Funciona de segunda a sextafeira, com professores de diversas áreas disciplinares, conforme horário afixado e divulgado. Esta estrutura trabalha em colaboração com a equipa multidisciplinar, apoiando também alunos com problemas/dificuldades no domínio dos hábitos e métodos de estudo.
GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA (GAAF)
Desde 2009, com a integração no projeto TEIP, a Escola dispõe de duas técnicas superiores –
uma Técnica de Aconselhamento Psicossocial e uma Educadora Social – que implementam e dinamizam o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), que inclui o Gabinete de Apoio e Intervenção
Disciplinar – GAID6 –, a Ação Tutorial e a Mediação Educativa, permitindo um trabalho atempado de
correção e prevenção dos comportamentos disruptivos, bem como o apoio aos alunos e às famílias,
em termos de acompanhamento e integração social.
SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)
Desde 2013, com a assinatura do Contrato de Autonomia, a Escola dispõe de uma psicóloga a
tempo inteiro, permitindo a implementação do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) que, entre
outras atividades tal como preconiza o Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de maio, presta apoio de natureza
psicológica e psicopedagógica a alunos, no contexto das atividades educativas, e promove atividades
de orientação vocacional.

6

O GAID é um espaço orientado por um ou mais técnicos/docentes e aberto ao acompanhamento dos
alunos, na sequência de comportamentos desajustados, de indisciplina ou de conflito.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial visa responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento
interpessoal e da participação social e dando lugar à mobilização de serviços especializados para
promover o potencial de funcionamento biopsicossocial, de acordo com o Decreto-Lei N.º 3/2008, de
7 de janeiro.
Em colaboração com toda a comunidade educativa tem como principais objetivos:


Promover a plena inclusão educativa e social;



Assegurar o acesso e o sucesso educativo, a autonomia e a estabilidade emocional;



Asseverar a igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida pós-escolar ou profissional.

Este serviço dispõe atualmente de duas professoras do grupo de recrutamento 910 que dão
apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. Esta estrutura trabalha em colaboração com
o SPO e com o GAAF. As docentes de educação especial asseguram um trabalho articulado com os
encarregados de educação, os diretores de turma, bem como com todos os outros professores que
constituem cada conselho de turma. Prestam apoio individual especializado dentro e fora da sala de
aula, de acordo com o previsto no programa educativo individual dos alunos.
BIBLIOTECA ESCOLAR
A Biblioteca Escolar encontra-se integrada na rede de bibliotecas escolares, sendo o serviço na
biblioteca escolar assegurado por uma professora bibliotecária, selecionada de acordo com a Portaria
n.º 192-A/2015, de 29 de junho, coadjuvada por uma equipa constituída por professores. A este serviço
está afeta uma assistente operacional, com formação na área das bibliotecas escolares.

4. ALUNOS
No ano letivo de 2017/18 inscreveram-se 369 alunos (figura 4), incluindo 27 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) – dos quais sete com Currículo Específico Individual (CEI).
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Figura 4 – Número de alunos matriculados no início do ano letivo 2017/18

O número de alunos carenciados é elevado: 38% (139) dos alunos estão abrangidos pelo escalão A da Ação Social Escolar, 17% (63) pelo escalão B e 5% (19) pelo escalão C, significando, portanto,
que a taxa de alunos carenciados se encontra na ordem dos 60%, existindo cerca de 30 alunos a
receber suplemento alimentar (lanche de manhã e de tarde), por manifestarem carências extremas.

5.

DIAGNÓSTICO
Na tabela 1, e tendo por base o relatório da IGEC (IGEC, 2014) é apresentada a análise SWOT7,

onde são elencados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos existentes.
Os pontos fortes e pontos fracos são de origem intrínseca à ESSPC, podendo ser controlados e
alterados por esta. Enquanto os pontos fortes contribuem para o atingir das metas, os pontos fracos
dificultam, e podem mesmo chegar a impedir, o alcance das mesmas. As oportunidades e os constrangimentos são de origem extrínseca à ESSPC, não podendo ser controlados nem alterados por esta
e existem para todos as organizações no mesmo contexto. Enquanto as oportunidades podem ser
rentabilizadas para o atingir das metas, os constrangimentos, se não forem tidos em conta, dificultam
e podem mesmo chegar a impedir o alcance das mesmas.

7

SWOT - Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças),
aqui traduzidos para pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos.
14

ESSPC

Projeto Educativo de Escola 2018/2021

Tabela 3 – Análise SWOT
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OS PROBLEMAS
Do diagnóstico apresentado, destaca-se um conjunto de problemas que resultam não só dos

resultados obtidos, ou da falta deles, mas também dos processos utilizados e da gestão realizada na
obtenção dos mesmos.
Estes são os cinco problemas que se tentarão combater seguindo a linha orientadora de ação
deste PEE:


Insucesso escolar;



Absentismo escolar;



Abandono escolar precoce;



Indisciplina;



Diminuição do número de alunos.

O PROJETO
1. VISÃO, MISSÃO E VALORES ORGANIZACIONAIS
Sendo a ESSPC uma instituição pública de educação e formação, sob a tutela do Ministério da
Educação e Ciência (MEC), tem como visão afirmar-se como uma referência local, quer na qualidade
do serviço de educação e formação que presta, nomeadamente ao nível dos resultados educativos
dos seus alunos, quer ao nível da gestão e funcionamento organizacional, pautada por elevados padrões de exigência que sempre serão enquadrados pelo humanismo e responsabilidade social.
Acreditando que esta é uma visão que permitirá gerir a mudança necessária de adaptação aos
atuais desafios da educação, a ESSPC apresenta como missão: prestar um serviço público de qualidade à comunidade, privilegiando o ser uma escola inovadora, inclusiva, de referência local, onde se
ensina e aprende a responsabilidade e a solidariedade, se promove a realização escolar e profissional
mas também a pessoal, garantindo “Mais vida, mais Escola!”.
Para se conseguir colocar em prática a visão e missão definidas é necessário que a comunidade
educativa se aproprie dos valores organizacionais que se consideram fundamentais para o cumprimento desse objetivo, nomeadamente: cidadania, disciplina, empreendedorismo, equidade, ética, excelência, inovação, integridade, justiça, qualidade, responsabilidade, rigor, solidariedade, transparência e valorização das pessoas.

2. EIXOS PRIORITÁRIOS DE INTERVENÇÃO
Tendo em conta os problemas diagnosticados, bem como a visão, missão e valores organizacionais definidos, definem-se três eixos prioritários de intervenção que, envolvendo toda a comunidade
educativa, serão trabalhados para se conseguir atingir os objetivos a que este PEE se propõe, conforme o esquema da figura 5 e que serão explicitados a seguir.
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Figura 5 – Esquema da linha de ação deste Projeto Educativo de Escola

2.1.

EIXO PEDAGÓGICO: “MAIS E MELHOR SUCESSO!”
Como primeiro eixo de intervenção, surge a promoção para o sucesso escolar e educativo, prin-

cipal objetivo de uma organização de educação e que permitirá, ao combater os primeiros quatro problemas (cf. ponto 5.1): insucesso escolar, absentismo, abandono precoce e indisciplina, contribuir (provavelmente) para minorar o quinto – diminuição do número de alunos.
Objetivos:


Promover o sucesso de todos os alunos:
o

Melhorar as competências de literacia dos alunos;

o

Promover hábitos de trabalho sistemático dos alunos;

o

Melhorar os métodos de estudo dos alunos;



Melhorar a qualidade do sucesso:



Reforçar as medidas de prevenção e combate à indisciplina;



Reforçar as medidas de prevenção e combate ao absentismo e ao abandono escolar
precoce;



Promover a formação integral dos alunos, como cidadãos do mundo, através do incentivo
de valores como trabalho, responsabilidade, solidariedade e cooperação;



Promover o envolvimento dos Pais/EE no acompanhamento dos alunos na construção
do seu percurso escolar;



Reforçar o trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes;
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Valorizar o exercício da função docente e não docente e a participação dos Pais/EE na
Escola, como elemento essencial para uma escola de sucesso.

2.2.

EIXO ORGANIZACIONAL: “GERIR PARA O SUCESSO!”
Como segundo eixo de intervenção, apresenta-se a necessidade de adotar uma gestão dos re-

cursos humanos, logísticos e financeiros, que permita garantir a necessária qualidade nos processos
desenvolvidos, promovendo a consistência dos mesmos e implementando a equidade no seu acesso
pelos diversos atores intervenientes no sistema, sempre no sentido de procurar solucionar os problemas identificados.
Objetivos:


Valorizar a participação do pessoal docente, pessoal não docente, alunos e Pais/EE na
organização e gestão da escola;



Capacitar e valorizar as lideranças intermédias;



Implementar mecanismos de acompanhamento e supervisão da prática letiva, em sala
de aula:



o

Divulgar as boas práticas;

o

Incentivar a mudança das práticas e das metodologias;

Promover dinâmicas de autoavaliação e implementar mecanismos de melhoria contínua,
quer pedagógicos quer administrativos;

2.3.



Promover a otimização dos recursos materiais e financeiros;



Assegurar uma maior eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna.

EIXO COMUNITÁRIO: “VIVER A VIDA, VIVER A ESCOLA!”
Como terceiro eixo de intervenção, propõe-se a Escola como local de encontro com a vida: a

intervenção de toda a comunidade educativa na simbiose entre a vida escolar e a vida real, com a
renovação e/ou elaboração de parcerias/protocolos entre as diferentes entidades da sociedade onde
a Escola está inserida, nacionais e internacionais, proporcionando a todos os que vivenciam a Escola,
também aprenderem a vida.
Objetivos:


Reforçar e divulgar a identidade da escola;



Reforçar o bom clima de escola, envolvendo pessoal docente e não docente, alunos e
Pais/EE;



Reforçar a ligação à comunidade com o (re)estabelecimento de protocolos/parcerias com
o poder autárquico e o tecido associativo e empresarial local;



Reforçar a participação em projetos internacionais de mobilidade de alunos e pessoal
docente e não docente.
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3. METAS
De seguida (figuras 6, 7 e 8) apresentam-se os objetivos e respetivas as metas a atingir, para
cada um dos eixos especificados.
Os descritores de sucesso e indicadores estão definidos no Plano Plurianual de Melhoria (PPM)
do projeto TEIP, para as metas integradas naquele projeto, sendo que para as restantes terão que ser
definidos no referencial de avaliação do PEE a ser elaborado (cf. ponto 4 seguinte).

Figura 6 – Metas para o Eixo 1 – Eixo Pedagógico “Mais e melhor sucesso!”
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Figura 7 – Metas para o Eixo 2 – Eixo Organizacional “Gerir para o sucesso!”
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Figura 8 – Metas para o Eixo 3 – Eixo Comunitário “Viver a vida, viver a Escola!”

4. AVALIAÇÃO
Sendo da responsabilidade da Diretora a avaliação da atividade da Escola, será dada uma maior
capacitação à Equipa de Autoavaliação da Escola (EAE), que procurará reunir perspetivas complementares no sentido de tornar a avaliação interna um procedimento interiorizado e produtivo, realizado
de forma contínua e periódica durante e no final de cada ano letivo, de modo a compreender os progressos e os obstáculos e a perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas. A avaliação deste
PEE incidirá sobre o nível de concretização das metas elencadas para os três eixos estratégicos de
intervenção, pelo que será construído um referencial de avaliação ao nível da execução no final de
cada ano letivo pela EAE. Sendo o PEE um documento no qual se inscreve um conjunto de linhas
orientadoras da ação da escola e que reflete uma realidade dinâmica, a sua revisão será imposta pela
própria prática.
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Na avaliação anual do PEE, deverão considerar-se, entre outras, as seguintes fontes para recolha de informação:


Relatório Trimestral de Resultados;



Relatório Semestral TEIP;



Relatórios de avaliação de todas as atividades desenvolvidas no âmbito do PAA da Escola;



Relatórios de avaliação da implementação de todos os projetos existentes na Escola;



Atas de Conselho Pedagógico, Departamentos, Subdepartamentos e Conselhos de
Turma;



Relatórios dos Coordenadores de Departamento, Subdepartamento, Diretores de Turma
e Cursos Profissionalizantes:



Relatórios dos Diretores de Instalações;



Relatório da Professora Bibliotecária;



Relatório do GAAF;



Relatório do SPO;



Relatório da Sala de Orientação ao Estudo;



Dados recolhidos junto da Ação Social Escolar;



Taxa de participação dos Pais/Encarregados de Educação na vida escolar.

Os resultados destas avaliações anuais serão analisados em Conselho Pedagógico e constarão
do relatório de autoavaliação, a apresentar ao Conselho Geral.
O acompanhamento e avaliação final da execução do Projeto Educativo são da competência do
Conselho Geral onde toda a comunidade educativa se encontra representada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Educativo de Escola não é um documento estático mas antes um plano dinâmico que
parte de problemáticas da realidade vivida e apresenta linhas orientadoras e estratégias de ação tendo
em vista o cumprimento das metas apresentadas, no sentido de permitir à Escola cumprir a sua função
educativa. Pressupõe o conhecimento do mesmo por toda a comunidade educativa para uma reflexão
sistemática sobre qual o caminho a tomar nas práticas educativas, de organização e gestão e de interação e integração social, sendo que serão as mesmas que indicarão a necessidade da sua revisão.

A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada no ensino,
que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que visam a concretização
da aprendizagem. Trata-se de encontrar a melhor forma e os recursos mais eficazes para todos os
alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e individualmente, e que permitem desenvolver
as competências-chave ao longo da escolaridade obrigatória.
Perfil dos Alunos para o Século XXI, 2017, p. 18
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