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INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo de Escola (PEE), documento orientador da Escola Secundária de São Pedro 

da Cova, Gondomar (ESSPC), tem, como pressuposição, que o seu principal referencial da ação são 

os alunos e que essa ação depende principalmente da capacidade de mobilização e de envolvimento 

dos recursos humanos em exercício na ESSPC, bem como da participação das famílias dos alunos, e 

de todos os outros elementos que constituem a sua comunidade educativa. Nesta perspetiva, este 

documento consagra em si a orientação educativa da ESSPC e explicita os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo os quais a ESSPC se propõe cumprir a sua função educativa, identi-

ficando e formulando prioridades de desenvolvimento pedagógico, com vista à valorização do saber e 

à promoção de uma atitude de disponibilidade para a aprendizagem.  

O PEE, ao explicitar os valores que se preten-

dem comuns, cria uma identidade e serve 

como guia orientador para a linha de ação co-

letiva para um horizonte temporal de três anos, 

sendo o centro de confluência dos diferentes 

planos de intervenção, que serão a alavanca 

para atingir a desejada qualidade das aprendi-

zagens: Plano Anual de Atividades (PAA) e 

Plano Curricular das Turmas (PCT), Regula-

mento Interno (RI) e Autoavaliação. Pretende 

ser um projeto dinâmico e flexível, apresentando-se como uma estratégia fundamental de mudança 

para a construção dos processos de inovação e de desenvolvimento organizacional sustentado, em 

que se pretende estabelecer uma linha de continuidade que integre as aprendizagens organizacionais 

adquiridas e, simultaneamente, abrir portas aos desafios apresentados pela implementação do “Perfil 

dos alunos para o Século XXI”, criando mecanismos de autorregulação, no sentido de permitir uma 

constante avaliação do projeto e da própria ESSPC. 

A orientação pelos valores de uma escola pública de qualidade, socialmente responsável e pedagogi-

camente exigente e inovadora, contribuirá, certamente, para que esta seja uma “Escola Solidária, 

Participada e Criativa (ESSPC)”, uma escola do século XXI. 
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A ESCOLA 

1. VISÃO, MISSÃO E VALORES  

A Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar (ESSPC) (figura 1), iniciou as suas atividades 

no ano letivo de 1998/1999, tendo sido inaugurada a 3 de março de 2000, e 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 conce-

lho de Gondomar: 12541 dos 3356, sendo que 75% dos fogos da união de freguesias se situam em 

São Pedro da Cova.  

Figura 1 – Vista aérea da Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar 

 

1.1. VISÃO 

Sendo a ESSPC uma instituição pública de educação e formação, sob a tutela do Ministério da Edu-

cação (ME), 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. 

                                                

1 Fonte: Câmara Municipal de Gondomar – http://www.cm-gondomar.pt/pages/104, abril de 2017 
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1.2. MISSÃO 

Acreditando que a visão apresentada 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 que esta seja uma “Escola Solidária, Participada e Criativa (ES-

SPC)”, uma escola do século XXI. 

1.3. VALORES  

Para se conseguir colocar em prática a visão e missão definidas é necessário que a comunidade edu-

cativa se aproprie dos valores organizacionais que se consideram fundamentais para o cumprimento 

desse objetivo, nomeadamente: Cidadania, Criatividade, Disciplina, Empreendedorismo, Equidade, 

Ética, Excelência, Inovação, Integridade, Justiça, Participação, Qualidade, Responsabilidade, Rigor, 

Solidariedade, Transparência e Valorização das Pessoas. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO COM O MEIO 

Tendo em conta as problemáticas associadas ao meio em que está inserida, a ESSPC integrou, em 

2009, o Programa TEIP22, sendo uma escola inserida num Território Educativo de Intervenção Priori-

tária, vulgarmente denominada uma escola TEIP.  Em 2012, entra em vigor o TEIP33, passando a  

ESSPC a integrar automaticamente este projeto, em virtude de já ser TEIP2, e integra agora o TEIP44. 

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 hori-

zontes. Já numa vertente mais vocacionada para o desenvolvimento integral do jovem, permitiu a con-

tratação de duas técnicas superiores – uma Técnica de Aconselhamento Psicossocial e uma Educa-

dora Social – que implementaram e dinamizam o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF – cf. 

ponto 6.2.1). Estas duas técnicas vieram colaborar com os docentes numa área até aí deserta: a ori-

entação vocacional, os comportamentos disruptivos, a educação especial e o apoio à família. 

Em novembro de 2013, a ESSPC assinou o Contrato de Autonomia (CA)5, em vigor até hoje. Com este 

programa conseguiu-se a dotação necessária para contratar uma Psicóloga, a tempo inteiro, sendo 

                                                

2 – Despacho Normativo n.º 55/2008, de 14 de outubro – o segundo Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

(TEIP2) pretendia promover a territorialização de políticas educativas segundo critérios de prioridade e discriminação positiva. 

3 – Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro. 

4 – Plano 21|23 Escola+, julho 2021. 

5 – Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto. 
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reforçados, desta forma, os serviços prestados pela Escola, no Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO – cf. ponto 6.2.2). 

As três técnicas referidas – Técnica de Aconselhamento Psicossocial, Educadora Social e Psicóloga 

– integraram, entretanto, os quadros do Ministério da Educação, pelo que deixaram de estar depen-

dentes da existência dos projetos anteriormente referidos para poderem dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido. 

3. COMUNIDADE EDUCATIVA 

3.1. PESSOAL DOCENTE 

A tabela seguinte (tabela 1) apresenta o número total de docentes distribuídos por grupo de recruta-

mento e situação contratual. De notar que dos 46 docentes do quadro de escola, 6 docentes não se 

encontram em exercício na escola: 3 em destacamento por ausência de componente letiva (DACL6) - 

2 em mobilidade por opção própria, e 1 por razões médicas - atestado longa duração (ALD).  

Tabela 1 – Distribuição, por grupo de recrutamento e situação contratual, do corpo docente em funções no ano letivo 

2022/23 

Departamento 
Curricular 

Grupo de 
Recrutamento 

Quadros de Escola (QE) QZP 
ou 

CNT7 

Em 
exercício 

Total por  
Departamento QE 

DACL em 
2022/23 

Mobilidade 
ou ALD 

Línguas 

300 - Português 9    9 

12 

330 – Inglês 4 -1   3 

Ciências 
Sociais e 
Humanas 

400 – História 1    1 (CNT) 2 

6 410 – Filosofia 2     2 

420 – Geografia 2    2 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

500 – Matemática 5  -1 1 (CNT) 5 

15 

510 – Física e  
Química 

3  -1 1 (CNT) 3 

520 – Biologia e 
Geologia 

5  -1  4 

550 - Informática 3    3 

Expressões 

530 – Educação 
Tecnológica 

1 -1   0 

15 

600 – Artes Visuais 4 -1   3 

620 – Educação  
Física 

5   2 3 (QZP) 10 

910 – Educação  
Especial 

2    2 

 TOTAIS 46 -3 -1 6 48 

                                                

6 - Existiam menos de 6 horas letivas (com turma) para atribuir ao docente, pelo que o mesmo é destacado para outra escola 

7 - CNT - Contratado 
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3.2. PESSOAL NÃO DOCENTE 

O quadro de pessoal não docente, da responsabilidade da Câmara Municipal de Gondomar (CMG), 

com competências de gestão delegadas na Diretora, conta com quatro Assistentes Técnicas (AT) – 

quando o rácio seriam 6 - e 21 Assistentes Operacionais (AO). Destes AO, três encontram-se em baixa 

médica prolongada e uma aguarda a mobilidade intercategorias para AT, restando assim, 17 AO em 

exercício efetivo de funções.  

3.3. ALUNOS 

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 2), acolhendo, essencial-

mente, os alunos das localidades de São Pedro da Cova e Fânzeres.  

Figura 2 – Variação Percentual de habitantes do concelho de Gondomar8 

 

Com a diminuição do número de alunos em idade escolar, devido à queda da natalidade, a dificuldade 

de acesso à ESSPC a partir de algumas zonas da freguesia, e à requalificação das escolas secundá-

rias centrais do concelho – Gondomar e Rio Tinto –, o número de alunos tem vindo a diminuir, man-

tendo-se, no entanto, relativamente constante nos últimos dois anos letivos, conforme se pode cons-

tatar no gráfico seguinte (figura 3). 

 

 

 

 

                                                

8 - Obra "Guimarães 157" por Pinhelense –. Licenciado sob CC BY–SA 3.0, via Wikimedia Commons http://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG#mediaviewer/File:Guimar%C3%A3es_157.PNG 



ESSPC Projeto Educativo de Escola 2022/2025 

 11 
 

Figura 3 – Variação do n.º de alunos inscritos por ano letivo e ciclo / tipo de cursos 

No ano letivo de 2022/23 estão inscritos 278 alunos, incluindo diversos alunos que irão usufruir de 

medidas adicionais de apoio à aprendizagem e à inclusão, de acordo com o preconizado no seu Re-

latório Técnico-Pedagógico (RTP) e Programa Educativo Individual (PEI), que inclui a implementação 

de um Plano Individual de Transição (PIT), destinado a promover a transição para a vida pós-escolar 

e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional, que se deve orientar pelos 

princípios da educabilidade universal, da equidade, da inclusão, da flexibilidade e da autodetermina-

ção. 

Associado a um baixo nível de formação dos Pais/Encarregados de Educação (EE) - estes apresen-

tam, na sua maioria, uma escolaridade de nível básico, com apenas cerca de 1% a possuir formação 

de nível superior -, as dificuldades socioeconómicas, a fraca valorização da escola enquanto meio de 

promoção do sucesso pessoal, e as problemáticas inerentes a uma população desfavorecida a vários 

níveis, são exemplos, entre tantas outras, das dificuldades, externas à escola, que um grande número 

dos alunos desta escola enfrenta diariamente.  

O número de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE) situa-se nos 38%, existindo também 

10 alunos que recebem suplemento alimentar (lanche de manhã e/ou de tarde), por manifestarem, de 

forma evidente, essa necessidade.  

3.4. PARCERIAS E PROTOCOLOS 

A ESSPC tem apostado no desenvolvimento de protocolos de cooperação institucional com diversas 

entidades – públicas e privadas -, quer no domínio do enriquecimento curricular quer no âmbito da 
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formação em contexto de trabalho e da transição para a vida ativa. O anexo I apresenta a lista de 

parcerias e protocolos. 

4. 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 2). 

Tabela 2 – Descrição dos espaços interiores da ESSPC 

TIPO DE SALA TOTAL 

Salas  13 

Salas e Laboratórios de Ciências 

Laboratórios de Biologia / Geologia / Ciências Naturais 3 

Laboratórios de Física e Química / Física / Química 3 

Laboratórios de Informática 4 

Sala de Matemática 1 

Sala de Práticas de Saúde (sala 12) 1 

Salas de Expressões 

Salas de Artes 2 

Oficina de Expressões 1 

Pavilhão Gimnodesportivo 1 

Ginásio 1 

Sala de Educação Física 2 

Espaços de Utilização Especifica 

Salas multiusos 3 

Biblioteca Escolar 1 

Cantina e Refeitório 1 

Salas dos Diretores de Turma 2 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família  1 

Serviço de Psicologia e Orientação 1 

Outros Espaços 

Auditório – capacidade para 85 pessoas 1 

Gabinetes de trabalho 2 

Sala dos Alunos 1 

Sala dos Professores 1 

Sala do Pessoal Não Docente 1 

Todas as salas e laboratórios estão equipados com projetores multimédia e seis estão equipadas com 

quadros interativos. 

O auditório, a cantina/refeitório, 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, desde que protocolados com a Câmara Municipal de 

Gondomar, após a transferências de competências, em outubro de 2019, para a autarquia.  

AnexoI_ParceriasProtocolos.pdf
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5. OFERTA CURRICULAR E NÃO CURRICULAR 

5.1. OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA 

O reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelos alunos que frequentam a ESSPC, já referidas 

anteriormente (cf. ponto 3.3), levou à necessidade de a escola diversificar a sua oferta educativa e 

formativa e a ter em conta, cada vez mais, as necessidades e expectativas da sua população escolar, 

não descurando a realidade económica e social, 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. Assim, a ESSPC tem vindo a apostar na diversificação da 

sua oferta formativa e educativa, apostando no ensino profissionalizante9, agora apenas constituído 

pelos cursos profissionais do ensino secundário. O anexo II apresenta a oferta educativa e formativa 

da ESSPC. 

5.2. OFERTA NÃO CURRICULAR 

Relativamente à oferta não curricular, a ESSPC desenvolve um conjunto de atividades de enriqueci-

mento curricular, com vista a uma formação integral que contribua para o sucesso pleno de todos os 

alunos (figura 4).  

Figura 4 – Oferta não curricular na ESSPC 

 

                                                

9 Nos cursos profissionalizantes estavam englobados, no ensino básico, os Cursos Vocacionais – última turma em 2016/2017 
-, e os Cursos de Educação e Formação (CEF) – última turma em 2019/2020 -, sendo que, no ensino secundário, se mantêm 
os Cursos Profissionais. 

AnexoII_OfertaFormativaEducativa.pdf
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6. CONTEXTUALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

6.1. 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, conforme figura seguinte (figura 5). 

Figura 5 – Organograma da ESSPC 

 

 DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

As diferentes áreas disciplinares estão agrupadas do seguinte modo: 

 Departamento de Línguas 

o Grupos de recrutamento: 300 (Português/Francês) e 330 (Inglês); 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

o Grupos de recrutamento: 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 Geo-

logia) e 550 (Informática); 

 Departamento de Expressões 
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o Grupos de recrutamento: 530 (Educação Tecnológica), 600 (Artes Visuais), 620 (Educação 

Física) e 910 (Educação Especial). 

Como estrutura de liderança intermédia de elevada importância, os Coordenadores de Departamento 

são os principais responsáveis pelo acompanhamento dos docentes do seu departamento, procurando 

acompanhar e garantir, nomeadamente, o trabalho colaborativo e a articulação, horizontal e vertical, 

através da identificação concreta de fragilidades e necessidades de formação, acompanhamento e 

supervisão, tendo sempre por objetivo a melhoria do desenvolvimento das capacidades e competên-

cias dos docentes. 

 DIRETORES DE TURMA 

Os Diretores de Turma são os principais responsáveis pelo acompanhamento dos alunos, pela promo-

ção da sua formação integral e do seu sucesso escolar, apresentando-se como uma estrutura inter-

média de elevada importância, e elo de ligação Escola/Família. Isto traduz-se na orientação sistemática 

dos alunos: encaminhamento para apoios educativos; prevenção  e  correção  da indisciplina – com 

contactos permanentes com os encarregados de educação -; prevenção do abandono escolar; identi-

ficação de carências económicas; acompanhamento de alunos com necessidade de usufruto de me-

didas apoio à aprendizagem e à inclusão, em articulação constante com a equipa dos serviços técnico-

pedagógicos, nomeadamente coordenando a aplicação dos RTP, quando existentes. 

 DIRETORES DE CURSO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Os Diretores de Curso dos cursos profissionais constituem-se como como uma estrutura intermédia 

de elevada importância na articulação das aprendizagens nas diferentes componentes de formação, 

disciplinas e Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD). É responsável, nomeadamente pela 

organização e coordenação das atividades a desenvolver no âmbito da componente de formação tec-

nológica; da orientação e acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional (PAP); articulação entre 

a escola e as entidades de acolhimento da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) - identificando-

as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador da FCT e o tutor responsáveis 

pelo acompanhamento dos alunos na FCT -; pela articulação com os serviços com competência em 

matéria de apoio socioeducativo; e pela coordenação do acompanhamento e a avaliação do curso. 

6.2. SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Os serviços técnico-pedagógicos destinam- se a promover a existência de condições que assegurem 

a plena integração escolar dos alunos, concretizando-se em serviços especializados de apoio educa-

tivo e à comunidade. 
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 GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA (GAAF) 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (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 articu-

lação com os serviços e instituições da comunidade envolvente. A Escola dispõe de duas técnicas 

superiores – uma Técnica de Aconselhamento Psicossocial e uma Educadora Social – que implemen-

taram e dinamizam o GAAF, que inclui o Gabinete de Apoio e Intervenção Disciplinar (GAID10) –, 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 acompanha-

mento e integração social. 

 SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

A Escola dispõe de uma psicóloga a tempo inteiro, permitindo a implementação do Serviço de Psico-

logia e Orientação (SPO) que, entre outras atividades e 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. 

 BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca Escolar encontra-se integrada na rede de bibliotecas escolares, sendo o serviço na bibli-

oteca escolar assegurado por uma Professora Bibliotecária, selecionada de acordo com  a  Portaria 

n.º 192-A/2015, de 29 de junho, e coadjuvada por uma equipa constituída por professores. A este 

serviço está afeta uma assistente operacional, com formação na área das bibliotecas escolares. 

7. ESCOLA INCLUSIVA 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,  no n.º 1 do seu artigo 1.º, “estabelece os princípios e as 

normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessi-

dades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos 

processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa”.  

A ESSPC apresenta-se como uma Escola Inclusiva, tendo por base: uma dimensão ética, referente 

aos princípios e valores que se encontram na sua criação; uma dimensão relativa à implementação de 

medidas de política educativa que promovam e enquadrem a ação da escola e da sua comunidade 

educativa; e uma dimensão respeitante às práticas educativas de e para todos, sendo que nenhuma 

destas dimensões pode ser negligenciada ou hierarquizada. Nesta perspetiva, estabelece-se  um  con-

tinuum de respostas para todos os alunos, colocando-se o enfoque nas respostas educativas e não 

                                                

10 - 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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em categorias de alunos, perspetivando-se a mobilização de recursos, de forma complementar e sem-

pre que necessário e adequado. 

Princípios orientadores da educação inclusiva - artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho: 

a) Educabilidade universal, a assunção de que todos os alunos têm capacidade de aprendizagem 

e de desenvolvimento educativo; 

b) Equidade, a garantia de que todos os alunos têm acesso aos apoios necessários de modo a 

concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 

c) Inclusão, o direito de todos os alunos ao acesso e participação, de modo pleno e efetivo, aos 

mesmos contextos educativos; 

d) Personalização, o planeamento educativo centrado no aluno, de modo que as medidas sejam 

decididas casuisticamente de acordo com as suas necessidades, potencialidades, interesses 

e preferências, através de uma abordagem multinível; 

e) Flexibilidade, a gestão flexível do currículo, dos espaços e dos tempos escolares, de modo que 

a ação educativa nos seus métodos, tempos, instrumentos e atividades possa responder às 

singularidades de cada um; 

f) Autodeterminação, o respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração não apenas 

as necessidades do aluno, mas também os seus interesses e preferências, a expressão da sua 

identidade cultural e linguística, criando oportunidades para o exercício do direito de participa-

ção na tomada de decisões; 

g) Envolvimento parental, o direito dos pais ou encarregados de educação à participação e à in-

formação relativamente a todos os aspetos do processo educativo do seu educando; 

h) Interferência mínima, a intervenção técnica e educativa deve ser desenvolvida exclusivamente 

pelas entidades e instituições cuja ação se revele necessária à efetiva promoção do desenvol-

vimento pessoal e educativo dos alunos, e no respeito pela sua vida privada e familiar. 

7.1. MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho prevê um continuum de medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão, que se organizam em função de três níveis de intervenção, enquadradas numa aborda-

gem multinível, consubstanciada em medidas universais, seletivas e adicionais. A determinação das 

mesmas segue procedimentos específicos de tomada de decisão, baseada nos dados ou evidências, 

com enfoque em dimensões pedagógicas e curriculares, e numa lógica de corresponsabilização dos 

diferentes intervenientes. 

 OBJETIVOS DAS MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às necessida-

des e potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, promovendo 

a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao 

longo da escolaridade obrigatória. 
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Estas medidas são desenvolvidas tendo em conta os recursos e os serviços de apoio ao funciona-

mento da escola, os quais devem ser convocados pelos profissionais da escola, numa lógica de tra-

balho colaborativo e de corresponsabilização com os docentes de educação especial, em função das 

especificidades dos alunos. 

A implementação das medidas ocorre em todas as modalidades e percursos de educação e de forma-

ção, de modo a garantir que todos os alunos têm igualdade de oportunidades no acesso e na frequên-

cia das diferentes ofertas educativas e formativas. 

 NÍVEIS DE MEDIDAS 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de intervenção: 

universais, seletivas e adicionais. 

As medidas de diferente nível são mobilizadas, ao longo do percurso escolar do aluno, em função das 

suas necessidades educativas. 

A definição de medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes da monitori-

zação, da avaliação sistemática e da eficácia das medidas na resposta às necessidades de cada cri-

ança ou aluno. 

A definição das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão é realizada pelos docentes, ouvidos 

os pais ou encarregados de educação e outros técnicos que intervêm diretamente com o aluno, po-

dendo ser adotadas medidas de diferentes níveis em simultâneo. 

7.2. CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA) 

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio que funciona no espaço escolar 

dinâmico, plural e agregador dos recursos humanos e materiais, mobilizando para a inclusão as com-

petências existentes na escola, valorizando, assim, os saberes e as experiências de todos e estando 

disponível para todos os alunos. 

O CAA tem como objetivos apoiar a inclusão das crianças e jovens no seu grupo/ turma e nas rotinas 

e atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currí-

culo; e, enquanto recurso organizacional, insere-se no continuum de respostas educativas disponibili-

zadas pela escola. 

Para os alunos cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem sejam as previstas nas alíneas 

b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, é garantida uma resposta 

que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista 

à sua inclusão. 

7.3. EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é composta por elementos perma-

nentes e por elementos variáveis, sendo os permanentes: um docente que coadjuva a Diretora; um 
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docente de educação especial; três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; e um psicólogo.  

A EMAEI tem como competências: sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; acompanhar e monitorizar a aplicação de 

medidas de suporte à aprendizagem; prestar aconselhamento aos docentes na implementação de 

práticas pedagógicas inclusivas; elaborar o RTP previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o PEI e o PIT 

previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; e acom-

panhar o funcionamento do CAA. 

7.4. GRUPO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Os docentes de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoiam, de modo colaborativo e 

numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de mo-

tivação, representação e expressão. Apoiam, em particular, a ação educativa promovida pelo centro 

de apoio à aprendizagem. 

A aplicação das medidas adicionais previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que requerem 

a intervenção de recursos especializados deve convocar a intervenção dos docentes de educação 

especial enquanto dinamizadores, articuladores e especialistas em diferenciação dos meios e materi-

ais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, implementadas em contexto de sala de aula. 

Em colaboração com toda a comunidade educativa, o grupo de educação especial, tem como princi-

pais 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 estu-

dos ou para uma adequada preparação para a vida pós-escolar ou profissional. 

Este serviço dispõe atualmente de dois docentes do grupo de recrutamento 910, Educação Especial, 

que dão apoio aos alunos e trabalham em estreita colaboração com a EMAEI, com o GAAF, e com o 

SPO. Estes docentes asseguram um trabalho articulado com os encarregados de educação, os dire-

tores 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 RTP 

e no PEI dos alunos. 

8. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

A avaliação, tal como preconizado no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e enquanto processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendi-
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zagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitu-

des desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Apren-

dizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. No Ensino Profissio-

nal, a avaliação tem por referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens 

Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação. O anexo III apresenta as orientações sobre avaliação 

das aprendizagens da ESSPC. 

9. ESTRATÉGIA DE CIDADANIA 

Sendo missão da escola preparar os alunos para a vida, tornando-os cidadãos responsáveis, autóno-

mos, tolerantes e solidários, numa época de diversidade social e cultural crescente, a estratégia de 

cidadania da ESSPC define que devem os alunos conhecer e exercer os seus direitos e deveres, em 

diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

No sentido de criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de 

todos os membros da comunidade escolar, as metodologias e as práticas pedagógicas adotadas de-

vem proporcionar experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a 

cada nível de educação e ensino, preferencialmente em articulação com entidades/instituições parcei-

ras. O anexo IV apresenta a estratégia de cidadania da ESSPC. 

10. PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ES-

COLA (PADDE) 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) constitui um instrumento funda-

mental para a evolução do desenvolvimento digital da Escola, devendo envolver toda a comunidade 

educativa no seu planeamento, implementação e avaliação.  

A análise dos resultados globais obtidos na ESSPC, através dos diagnósticos realizados a partir das 

ferramentas Check-In e SELFIE permitiu identificar as fragilidades, dentro de cada dimensão, onde é 

necessário intervir. 

A formação docente, o planeamento e a implementação do PADDE constituem um processo a desen-

volver até 2023, e deverá traduzir-se numa maior qualidade do trabalho de ensino/aprendizagem, em 

melhores resultados escolares, em menor abandono e numa melhor preparação dos professores e 

alunos para enfrentar os desafios digitais de um mundo globalizado. O anexo V apresenta o PADDE 

da ESSPC. 

AnexoIII_Avaliação%20das%20Aprendizagens.pdf
AnexoIV_EstrategiaCidadania.pdf
AnexoV_PADDE.pdf
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11. EQAVET 

Na constante procura do cumprimento da sua missão - prestar um serviço público de qualidade à 

comunidade - a ESSPC desenvolveu o seu processo de certificação no âmbito do Quadro EQAVET - 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação Profissionais. O 

Quadro EQAVET foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço 

europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores de EFP ferramentas comuns para 

a gestão da qualidade assentes numa forte articulação entre os diferentes stakeholders (decisores 

políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/formandos, profissionais de EFP e de 

orientação, encarregados de educação, empresários e outros parceiros sociais) e no desenvolvimento, 

monitorização, avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta. 

No processo de avaliação da ESSPC, será implementado um modelo alinhado com o Quadro 

EQAVET, que terá por base processos sistémicos de monitorização, a partir da reflexão/avaliação 

sobre as práticas pedagógicas e sobre os resultados escolares para a promoção da melhoria da qua-

lidade do ensino e da aprendizagem. Trata-se de um compromisso com a Qualidade que passa pela 

atribuição de responsabilidades, a identificação e a caracterização dos stakeholders, a definição de 

um processo cíclico de melhoria contínua, através dos indicadores selecionados e da utilização e pu-

blicitação dos resultados em cada fase do ciclo de qualidade: planeamento, implementação, avaliação 

e revisão. A questão fundamental é determinar de que forma a política educativa da ESSPC pode 

influenciar as aprendizagens dos seus alunos e contribuir para que estas evoluam no sentido positivo. 

É esperado que este processo de avaliação fomente a reflexão e o debate e que se traduza numa 

oportunidade de melhoria para a Escola. O anexo VI apresenta o documento  base  EQAVET  da 

ESSPC. 

O PROJETO 

12. DIAGNÓSTICO 

12.1. ANÁLISE SWOT 

Na tabela 3, e tendo por base os relatórios da equipa de autoavaliação, é apresentada a análise 

SWOT11, onde são elencados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos exis-

tentes. Os pontos fortes contribuem para o atingir das metas, enquanto os pontos fracos dificultam, e 

podem mesmo chegar a impedir, o alcance das metas, sendo que ambos são de origem intrínseca à 

ESSPC, podendo ser controlados e alterados por esta. De origem extrínseca à ESSPC, não podendo 

ser controlados nem alterados por esta e existindo para todos as organizações no mesmo contexto, 

                                                

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

AnexoVI_EQAVET.pdf
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as s oportunidades podem ser rentabilizadas para o atingir das metas, enquanto os constrangimentos, 

se não forem tidos em conta, dificultam e podem mesmo chegar a impedir o alcance das metas.  

Tabela 3 – Análise SWOT 
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12.2. OS PROBLEMAS 

Do diagnóstico apresentado, destaca-se um conjunto de três grandes problemas (figura 6), relacio-

nados entre si, que se tentarão combater seguindo a linha orientadora de ação deste PEE. 

Figura 6 – Os problemas identificados 

 

13. 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 edu-

cativa, serão trabalhados para se conseguir atingir os objetivos a que este PEE se propõe, conforme 

o esquema imediato (figura 7) e que serão explicitados a seguir. 

Figura 7 – Esquema da linha de ação deste Projeto Educativo de Escola 

 

Insucesso escolar

•Indisciplina

•Reduzido n.º de 
alunos

Abandono 
escolar precoce
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13.1. EIXO PEDAGÓGICO – “MAIS E MELHOR SUCESSO” 

Como primeiro eixo de intervenção, apresenta-se a necessidade de reforçar processos sistémicos de 

monitorização e avaliação, a partir da reflexão/avaliação sobre as práticas pedagógicas e sobre os 

resultados escolares para a promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem e o 

reforço da inclusão escolar de todos os 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; 

 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. 

13.2. EIXO ORGANIZACIONAL: “GERIR PARA O SUCESSO!” 

Como segundo eixo de intervenção, apresenta-se a necessidade de adotar uma gestão dos recursos 

humanos, logísticos e financeiros, que permita garantir a necessária qualidade nos processos desen-

volvidos, 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; 
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o Incentivar a mudança das práticas e das metodologias; 

 Promover dinâmicas de autoavaliação e implementar mecanismos de melhoria contínua, 

quer pedagógicos quer administrativos; 

 Promover a otimização dos recursos materiais e financeiros; 

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

13.3. 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 interven-

ção 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. 

14. METAS   

De seguida (figuras 8, 9 e 10) 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 15). 
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Figura 8 – Metas para o Eixo 1 – Eixo Pedagógico “Mais e melhor sucesso!” 
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Figura 9 – Metas para o Eixo 2 – Eixo Organizacional “Gerir para o sucesso!” 
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Figura 10 – Metas para o Eixo 3 – Eixo Comunitário “Viver a vida, viver a Escola!” 

 

15. AVALIAÇÃO DO PEE 

Sendo da responsabilidade da Diretora a avaliação da atividade da Escola, será dada uma maior ca-

pacitação à Equipa de Autoavaliação da Escola (EAE), que procurará reunir perspetivas comple-

mentares 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 pro-

gressos 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 
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orientadoras da ação da escola e que reflete uma realidade dinâmica, a sua revisão será imposta pela 

própria prática. 

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 Es-

cola;  

 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, 

Diretores de Curso dos Cursos Profissionais e Coordenadora dos Cursos Profissionais; 

 Relatórios dos Diretores de Instalações; 

 Relatório da Professora Bibliotecária; 

 Relatório do GAAF; 

 Relatório do SPO; 

 Relatório do CAA; 

 Dados recolhidos junto da Ação Social Escolar;  

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

 Grau de satisfação dos stakeholders. 

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 Con-

selho Geral onde toda a comunidade educativa se encontra representada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Educativo de Escola é um plano dinâmico que parte dos problemas diagnosticados e apre-

senta linhas orientadoras de ação e estratégias, tendo em vista o cumprimento das metas apresenta-

das, no sentido de permitir à Escola cumprir a sua função educativa. O conhecimento do mesmo por 

toda a comunidade educativa é essencial para que, a todo o momento, exista uma reflexão sistemática 

sobre qual o caminho a tomar nas práticas educativas, de organização, gestão e interação, integração 

e inclusão social, sendo que serão as mesmas a indicar 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, capa-

cidades 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 

 

 

 

Aprovado em Conselho Geral, a 19 de dezembro de 2022 
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ANEXO IV 
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A  
CIDADANIA NA ESCOLA 
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ANEXO V  
PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO  
DIGITAL DE ESCOLA (PADDE) 
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