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“A procura da excelência nas escolas é a procura da 

excelência nas pessoas.” 

Clark, Lotta e Astuto (1984)
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I. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se o Projeto Educativo da Escola Secundária Pedro Alexandrino (ESPA), para o 

triénio 2011-2014, dando-se assim cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de 

abril. Este documento surge na continuidade do que lhe antecede e que terminou a sua vigência 

em 2010. Na base da sua conceção, estiveram, assim, o anterior Projeto Educativo de Escola, o 

Projeto de Candidatura a Diretora e o Relatório da Avaliação Externa da Inspeção-geral de 

Educação (novembro de 2009). Ainda foram utilizadas como base documental as informações 

emanadas do MISI (Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação), 

do SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa), as estatísticas relativas aos 

resultados escolares dos alunos na ESPA e as Metas de Aprendizagem constantes do Programa 

Educação 2015. 

 

II. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA AÇÃO EDUCATIVA 

O Projeto Educativo da Escola pretende ser um instrumento privilegiado para alcançar 

uma maior autonomia, contribuindo para uma participação mais ativa da comunidade educativa. 

Deverá, deste modo, ser dinâmico e funcional, impondo uma necessidade de avaliação 

periódica, de acordo com as mudanças que se vão operando, fruto de novas realidades. 

Neste âmbito, propõe-se esta Escola implementar um guia das suas práticas, dando 

relevância à melhoria das condições de aprendizagem, numa perspetiva abrangente, capaz de 

promover a excelência e reforçar a equidade baseada nos seguintes aspetos: 

1. Liderança atenta à qualidade de ensino e às necessidades de todos; 

2. Clarividência num ensino que apoie efetivamente todos os alunos; 

3. Confiança em relação à capacidade de êxito de todos; 

4. Ambiente de colaboração favorável à aprendizagem e ao ensino; 

5. Manutenção de um clima de segurança; 

6. Atuações comuns que guiem e avaliem o progresso educativo. 

 

III. CONTEXTO E IDENTIDADE DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

1. BREVE HISTÓRIA DA ESCOLA 

Situada numa das freguesias mais populosas do Concelho de Odivelas, a Escola 

Secundária de Pedro Alexandrino surge, em 1986, através do documento legal Portaria nº 

791/86, de 31 de dezembro, e é designada por Escola Secundária nº 2 da Póvoa de Santo Adrião. 

Nesta Portaria é estabelecido o início da atividade em 1 de outubro de 1987. Contudo, a 

construção do edifício ultrapassaria o prazo previsto, iniciando-se o ano escolar em Loures, na 
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Escola Preparatória Carolina de Michaëlis que, havia tempo, se encontrava desativada. No dia 4 

de janeiro de 1988, deu-se início às aulas no novo edifício, e o seu nome, Pedro Alexandrino, foi 

alterado sob proposta da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, através da Portaria nº 

588/87 de 9 de julho. 

A escolha do nome deste pintor, como patrono da escola, está relacionada com o facto 

de o artista ter sido proprietário de uma quinta situada na freguesia que é hoje a Póvoa de 

Santo Adrião. 

Em 22 de novembro de 2000, foi inaugurado o Pavilhão Gimnodesportivo, gerido em 

parceria com a Câmara Municipal de Odivelas. 

Em junho de 2007, a ESPA integrou o Programa de Requalificação das Escolas 

Secundárias desenvolvido pelo Parque Escolar, EPE, tendo sido intervencionada em agosto de 

2008 e entregue, à atual Direção Executiva, um ano depois. 

No que respeita à sua oferta formativa, esta escola pautou-se sempre pela abertura a 

novas iniciativas, tendo oferecido, desde logo, cursos do ensino regular, básico e secundário e 

cursos tecnológicos de Informática, entre outros. Em 1999-2000, abriu portas à implementação 

do Programa 15-18, foi pioneira na abertura dos cursos de Educação e Formação de Jovens 

(CEF), dos Cursos Profissionais e dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA). Em 2008, 

apresentou a sua candidatura à abertura de um Centro Novas Oportunidades e tem estado 

disponível à implementação de Cursos de Formação em Competências Básicas, Curso de 

Português para Falantes de Outras Línguas e Formações Modulares Certificadas. 

2. IDENTIDADE DA ESCOLA 

Pensar numa escola é pensar na sua identidade, naquilo que a identifica, naquilo que lhe dá 

um rosto e que permite a todos reconhecê-la como entidade de serviço público, mas, sobretudo, 

como um espaço humano passível de ajudar a construir e a valorizar as diferentes 

individualidades que a constituem enquanto comunidade educativa, sejam elas alunos, docentes 

ou não docentes.  

A Escola Secundária de Pedro Alexandrino pretende contribuir para uma sociedade assente 

em valores que encorajem o estudo e promovam o sucesso escolar, através da procura do saber, 

do esforço e da responsabilização, devendo os agentes educativos encorajar nos alunos posturas 

de altruísmo, de partilha que levem a encarar a escola como um local de sucesso, participativo 

e abrangente. 

A escola tem-se pautado por uma forte dimensão humana alicerçada nos valores 

fundamentais da ética humanista consignados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Assim, existe uma grande diversidade de oferta curricular que se adequa às necessidades e 

focos de interesse dos alunos, pois a Escola Secundária Pedro Alexandrino caracteriza-se por 

uma população discente heterogénea, explicável pelo elevado número de alunos oriundos de 

diferentes grupos étnicos onde subsistem frequentemente problemas de integração social, 

transportados para dentro da Escola/sala de aula. Este fenómeno coloca novos desafios aos 

professores, no que respeita à adoção de práticas orientadas para responder às necessidades e 
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interesses individuais definidos em função da origem, etnia ou classe social, de modo a torná-las 

inclusivas da diversidade e promovendo a igualdade de oportunidades entre todos. Por outro 

lado, tem-se proposto a criação de currículos mais atrativos, cujos programas valorizam os 

elementos culturais de que os alunos são portadores. A diversidade de oferta tem-se alargado 

também aos projetos integradores e de complemento curricular que visam o sucesso académico 

e a plena integração do aluno. 

O corpo docente é estável (mais de 80% dos professores pertence ao quadro de escola) e 

tem-se empenhado em tomar medidas conducentes à flexibilização curricular, de forma a ir ao 

encontro dos interesses dos alunos e a proporcionar o cumprimento da escolaridade obrigatória, 

no quadro da igualdade de oportunidades. 

A escola procura estabelecer uma cultura da disciplina dotando o corpo docente e não 

docente de elevadas competências nas áreas da mediação e regulação comportamental, na 

promoção da saúde e do ambiente. 

 Perante os diferentes modos de estar dos jovens, os professores e os assistentes 

operacionais deparam-se com situações que lhes exigem abordagens adequadas ao momento, 

necessitando, assim, de estratégias de autonomia, iniciativa e criatividade que permitam agir de 

forma mais assertiva. 

O investimento na conservação dos espaços verdes, marca identificativa da escola, tem sido 

uma estratégia de educação para a cidadania.  

A Direção tem-se pautado pela promoção de uma gestão participada e de uma cultura 

colaborativa procurando desenvolver um trabalho cooperativo, edificando caminhos de diálogo e 

de responsabilização, através do reforço dos aspetos positivos da comunidade em geral e de 

cada um em particular. 

A ESPA é ainda, nesta fase, escola piloto na implementação do Projeto de Sustentação 

Energética que, no âmbito da sustentabilidade ambiental, visa alcançar boas condições de 

produtividade e conforto ambientais com o menor consumo possível de energia. Neste sentido, a 

escola está associada à empresa de engenharia, eletrónica e software WSBP (We Solve Building 

Problems), do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Resultam 

deste projeto a colocação de pontos de recolha de dados e a sua posterior projeção em monitor 

com informação diversificada sobre a qualidade do ar e o respetivo consumo energético. 

A escola pretende ainda candidatar-se à instalação de painéis solares, num projeto que 

envolve alunos e professores. 

Finalmente, o projeto Ecoescolas, em colaboração com a Direção da escola, tem também 

tomado iniciativas no âmbito escolar, em prol da sustentabilidade ambiental, com resultados 

evidenciados sobretudo na área de consumos energéticos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

3.1. ALUNOS 

De acordo com os dados do Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do 

Ministério da Educação (MISI), no ano letivo de 2010-2011, a ESPA é frequentada por 1097 

alunos, 963 do ensino diurno e 134 alunos /formandos do ensino noturno; aproximadamente 622 

formandos em processo de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências - 

Chave) e 480 formandos em Formações Modulares. 

Apresenta-se seguidamente a distribuição dos alunos pelos diferentes ciclos/cursos: 

 

Ensino Diurno 

 

Ensino Básico 

 

CEF (Curso de 

educação e 

Formação) 

 

Ensino Secundário 

 

Cursos Profissionais 

 

319 

 

97 

 

400 

 

219 

 

Ensino Noturno 

 

Cursos EFA 

 

RVCC 

 

Formação Modular Certificada 

 

PPT 

 

Alfabetização 

 

134 

 

622 

 

480 

 

15 

 

12 

 

Para além do apoio concedido aos alunos abrangidos pelo Serviço de Ação Social Escolar 

(escalões A e B), o SASE apoia também alunos não abrangidos por aqueles escalões ao nível da 

alimentação, material escolar e visitas de estudo, com o recurso ao orçamento privativo da 

Escola. Procura-se, deste modo, criar condições para que o maior número possível de alunos 

tenha as condições mínimas para alcançar êxito nas suas aprendizagens. 

3.2. PROFESSORES 

Este estabelecimento de ensino dispõe, no ano letivo de 2010-2011, de 200 professores 

(167 professores do quadro e 33 contratados). Existe um número significativo de professores do 

quadro de escola, 66% do total de docentes, o que concede estabilidade ao corpo docente e 

abona a favor da continuidade do trabalho desenvolvido. 

A distribuição de serviço docente fez-se, nestes últimos anos, após a definição de 

critérios decididos em Conselho Pedagógico, de acordo com a proposta apresentada pela sua 

Presidente. É dada prioridade à sequência pedagógica, tal como preconiza a legislação em vigor. 
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Na distribuição do serviço letivo é tido em conta, na medida do possível, o perfil mais adequado 

à lecionação de turmas com determinadas características. 

Quanto ao serviço não letivo, pretende-se privilegiar as competências evidenciadas pelos 

docentes nas áreas dos apoios individualizados, tutorias e envolvimento em projetos/clubes para 

a ocupação dos tempos escolares, bem com aqueles que revelam um perfil adequado para o 

desempenho de determinadas funções. 

3.3. PESSOAL NÃO DOCENTE 

De acordo com a Portaria nº 1049-A/2008, a Escola dispõe de recursos humanos 

insuficientes, relativamente aos Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, conforme 

consta da tabela abaixo indicada. 

 

Tendo em consideração o número de pedidos de aposentação que se verificaram em 

2010/2011, este decréscimo poderá vir a acentuar-se, agudizando a atual situação. 

 

Fazendo igualmente parte do Pessoal não Docente, a ESPA conta com 4 Técnicos 

Superiores: 

 1 Psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

 1 Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento no Centro Novas Oportunidades (CNO); 

 2 Profissionais de Reconhecimento e Validação de Competências no CNO. 

  

Existentes 

 
Portaria n.º 1049-A/2008 de 16 de 

setembro 
 

(necessidades de acordo com a tipologia da 
Escola) 

Assistentes Técnicos 
 

7 

 

9 

Assistentes Operacionais 
 

24 

 

27 
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3.4. ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Geral 

Diretora/ Direção Executiva 
 
 
 Conselho 

Pedagógico 

Comissão 
Coordenação 

Avaliação 
Docente 

Coordenação 
Educativa de 
Supervisão 
Pedagógica 

Plano 
Tecnológico 

Educação 

Centro 
 Novas 

Oportunidades 

Conselho 
Administrativo 

Serviços 
Administrativos  

Comissão de 
Coordenação 
de Avaliação 
Não Docente 

Departamentos 
Curriculares 

Grupos de 
Recrutamento 

Equipa de  
Coordenação 
de Atividades 
de Avaliação 

Interna 

Projetos de 
Integração e 

Complemento 
Curricular 

Biblioteca Serviço 
Psicologia e 
Orientação 

Educação 
Especial 

Serviço de 
Ação Social 

Núcleo 
Atividades 

Enriquecimento 
Curricular 

(POTE) 

Coordenadores de 
Diretores de 

Turma/Diretores 
de Curso 

Coordenadores 
Cursos EFA 

Mediação 

Equipa 
Técnico-

Pedagógica 

Conselho 
Diretores de 

Turma 

Conselhos 
de Turma 

Serviços 
Técnico 

Pedagógicos 
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4. OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA 

A oferta educativa/formativa da Escola abrange os seguintes Cursos/Modalidades de Ensino: 

 

 

3º Ciclo do Ensino Básico Diurno – 7º; 8º e 9º Anos 

 Turmas com Espanhol; 

 Turmas de regime articulado (Portaria nº691/2009 de 25 junho). 

 

Cursos de Educação e Formação (CEF) – Tipo 2 e Tipo 3 

 Empregado Comercial; 

 Apoio à Família e à Comunidade; 

 Desenho de Construções Mecânicas; 

 Mecânica de Veículos Automóvel. 

 

Ensino Secundário REGULAR 

Cursos Científico – humanísticos 

 Ciências e Tecnologias; 

 Ciências Socioeconómicas; 

 Línguas e Humanidades; 

 Artes Visuais. 

Cursos Tecnológicos 

 Tecnológico de Desporto. 

 

Ensino Secundário PROFISSIONAL 

 

Dupla Certificação - nível 4 

 Técnico de Informática de Gestão; 

 Técnico de Turismo; 

 Técnico de Apoio à Infância; 

 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; 

 Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

 Técnico de Organização de Eventos; 

 Técnico de Gestão. 
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ENSINO PÓS-LABORAL 

Como a opção pela qualificação constitui um dos pilares que sustenta a oferta deste 

estabelecimento de ensino, a Iniciativa Novas Oportunidades foi alargada aos cursos em regime 

pós-laboral, tendo em conta os recursos físicos e humanos existentes na escola. 

 

a) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 Básico – B3 Escolar; 

 Secundário – NS Escolar. 

 

b) Dupla Certificação – NS 

 Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes; 

 Técnico de Contabilidade. 

 

c) Vias de Conclusão do Ensino Secundário - Decreto - Lei 357/2007, de 29/10. 

d) Formações Modulares Certificadas: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

Inglês. 

e) Curso Português Falantes de Outras Línguas. 

f) Formação em Competências Básicas. 

g) CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES – Processos de RVCC. 

5. PROJETOS INTEGRADORES E DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

Os diversos projetos – EcoEscolas, ESPAJovem – Educação para a Saúde, os Clubes (de 

Artes, de Línguas, de História e Europeu), CEIA (Centro de Estudos Interdisciplinares e Afins), 

ESPA em Palco; Rádio ESPA, Grupo de teatro SeisEmPonto, API (Acolher, Partilhar e Integrar), 

GAP (Gabinete de Apoio e Prevenção), M=? (Promoção da Equidade na Escola), Projeto SEI! 

Odivelas (Sucesso Escolar e Integração), Desporto Escolar e Página Eletrónica da Escola, Ser 

Online … têm funcionado como dispositivos muito eficazes, quer no Plano de Ocupação dos 

Tempos Escolares dos Alunos, quer ainda no desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem 

e na valorização das atividades de integração e de enriquecimento curricular. 

 

6.  RECURSOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

O Serviço de Educação Especial tem por objetivo dar respostas pedagógicas 

diversificadas, adequadas às necessidades específicas e ao desenvolvimento global dos jovens 

com NEE (Necessidades Educativas Especiais), para que, independentemente da sua 

problemática, possam ter sucesso educativo. Neste processo, são envolvidos os 
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Pais/Encarregados de Educação, bem como toda a comunidade escolar, de forma a articular 

respostas e a definir o encaminhamento adequado, em conformidade com a especificação e a 

necessidade de cada aluno, sempre no intuito de colmatar as fragilidades que interferem no seu 

rendimento escolar, assim como nas suas competências sociais/relacionais. 

Nas situações em que as necessidades sentidas versam sobretudo o treino de 

competências sociais/relacionais, o desenvolvimento da autoestima e da autonomia, os jovens 

são normalmente encaminhados para áreas de cariz mais prático, como projetos que visam o 

intercâmbio de valores culturais e o incremento das relações ESCOLA/MEIO, podendo a 

frequência desses projetos contribuir igualmente para desenvolver e/ou potenciar 

conhecimentos e competências adquiridas. 

Quando as dificuldades dos alunos se centram, com maior relevância, na componente 

cognitiva, na falta de pré-requisitos e/ou falta de métodos de estudo, os apoios disponibilizados 

incidem, sobretudo, nos processos de aprendizagem próprios de cada jovem e nos instrumentos 

facilitadores do seu desenvolvimento, tais como os apoios pedagógicos acrescidos, os clubes (de 

línguas, de história ou de matemática), o acompanhamento através de tutoria e/ou 

acompanhamento direto da educação especial, podendo ainda ser orientados e acompanhados 

pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação), pelo GAP (Gabinete de Apoio e Prevenção) ou 

pelo Projeto SEI! ODIVELAS. 

7. INSTALAÇÕES ESCOLARES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

A escola, no âmbito da “Modernização das Escolas Secundárias”, a cargo da empresa Parque 

Escolar, foi reestruturada em 2008-2009 passando as atividades a ocorrer em 9 espaços, 7 deles 

unificados. 

Assim, o Bloco A está destinado às aulas/formação dos cursos de caráter profissionalizante. 

Nos Blocos B, C e D, no piso 0, encontram-se instalados a Biblioteca, uma sala polivalente, os 

Serviços Administrativos, a sala da Direção, o CNO, o Serviço de Psicologia e Orientação, os 

Apoios Educativos, as salas destinadas aos Diretores de Turma, o Gabinete de Apoio e 

Prevenção, a Reprografia, o Auditório e o Refeitório. No piso 1, Bloco B, encontram-se salas de 

aula; no Bloco C, existe um gabinete de trabalho dos cursos em regime pós-laboral, a Associação 

de Estudantes, a sala do pessoal não docente, a sala de docentes, cafetaria e a loja escolar. No 

piso 2, situam-se também salas de aula (Bloco B) e gabinetes de trabalho dos Departamentos 

Curriculares, as salas do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral. Nos Blocos E e F situam-se 

mais salas de aula, laboratórios e salas para os projetos/clubes; no Bloco G encontram-se salas 

de aula, salas TIC e gabinete do Projeto SEI! Odivelas; no Bloco H decorrem as atividades dos 

cursos de mecânica automóvel. No Pavilhão Gimnodesportivo, partilhado com a Câmara 

Municipal de Odivelas, ocorrem aulas de Educação Física e inúmeras atividades de âmbito 

desportivo: corfebol, tiro com arco, voleibol, badminton…, integradas no Programa do Desporto 

Escolar.1 

                                                 
1
 Anexo 1: planta da escola. 
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O Plano Tecnológico de Educação (PTE) apetrechou a Escola com cerca de 1/3 de 

quadros interativos, videoprojetor em todas as salas de aula e computadores à razão de 1 por 

cada secretária de professor em sala de aula e 1 computador para cada 2 alunos/formandos nas 

salas TIC. Com o PTE prevê-se a instalação de Internet em banda larga de alta velocidade com 

implementação progressiva até 48 Mbps. Assim, garantir-se-á o acesso à Internet em todas as 

salas de aula e em todos os espaços escolares. 

Integrado ainda no PTE será colocado um sistema de videovigilância com um mínimo de 10 

câmaras que visa aumentar a segurança de bens e pessoas na Escola. O cartão eletrónico do 

aluno, já aplicado na ESPA, verá as suas funcionalidades alargadas, não só ao nível do rigor e 

eficácia no controlo de entradas e saídas, como das suas potencialidades no registo de dados 

para professores/diretores de turma e encarregados de educação. 

8. RECURSOS FINANCEIROS 

O Orçamento de Estado para esta Escola tem sido manifestamente insuficiente. Para 

ultrapassar esta situação, a ESPA recorre quer a receitas próprias – lucros da cafetaria, 

fotocópias – quer ao sistema de financiamento do POPH (Programa Operacional de Potencial 

Humano). As receitas próprias têm sido investidas, essencialmente, em proveito dos alunos: 

por um lado na aquisição de material didático, de material desgastável, de materiais de 

apoio às aulas dos cursos profissionalizantes e, por outro, nos apoios aos alunos carenciados, 

quer em alimentação, quer em material escolar. Além disso, há receitas que foram ainda 

canalizadas para o apetrechamento das instalações, de equipamento de projetos/clubes. 

As linhas orientadoras do orçamento são definidas pelo Conselho Geral. O uso dos 

recursos financeiros disponíveis é definido pela Direção Executiva e Conselho Administrativo 

e direcionado, tanto quanto possível, para a concretização dos objetivos do Projeto 

Educativo, do Projeto Curricular de Escola e do Plano Anual de Atividades. 

9. PARCERIAS 

A ESPA tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, parcerias com inúmeras entidades 

que têm contribuído, de forma muito positiva, para que se alcancem os objetivos propostos, 

quer na procura de uma escola mais inclusiva, quer na resposta às necessidades da população 

discente, nomeadamente no que concerne à contribuição para a realização dos estágios dos 

cursos de dupla certificação. 

De entre as várias entidades, cumpre salientar as seguintes: 

 Câmaras Municipais (Loures, Odivelas e Lisboa); 

 Juntas de Freguesia (Póvoa de Stº Adrião, Olival Basto e Odivelas); 

 IPPI (Instituto Português de Pedagogia Infantil); 

 Instituto Superior de Ciências Educativas; 

 Conservatório de Música D. Dinis; 

 Casa da Palmeira; 
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 Centros Paroquiais e Sociais (Póvoa de Santo Adrião, Ramada e Santo António dos 

Cavaleiros); 

 Empresas (Pingo Doce, ADSGlobal, WEB Técnica, GlobalData, El Corte Inglês, Culturgest, 

Securitas, Barraqueiro, Mercauto, Teatro da Trindade, Teatro da Malaposta, entre 

outras); 

 ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) de Odivelas; 

 Hospital de Santa Maria; 

 Direção Geral de Reinserção Social; 

 Alto Comissariado para a Emigração e Minorias Étnicas; 

 Alto Comissariado para a Integração e o Desenvolvimento Individual. 

10. POTENCIALIDADES E CONSTRANGIMENTOS 

Tendo por base os resultados do diagnóstico de necessidades/expectativas efetuado em 

2006/2007, alicerce do anterior Projeto Educativo de Escola, bem como os dados recolhidos da 

Avaliação Externa da Inspeção-Geral da Educação, realizada em novembro de 2009, procedeu-se 

a uma análise articulada de vários documentos, em diferentes domínios, que conduziu à 

identificação de: 

 Pontos fracos e fortes – atributos da Escola que ajudam ou prejudicam o 

cumprimento dos seus objetivos; 

 Oportunidades e constrangimentos – condições/ possibilidades externas à escola que 

poderão favorecer ou ameaçar o cumprimento dos seus objetivos. 

 

Os principais domínios objeto de análise documental foram os seguintes: resultados; 

prestação do serviço educativo; liderança/organização e gestão escolar, capacidade de 

autorregulação e melhoria da Escola. 

O domínio – Resultados – diz respeito ao sucesso académico dos alunos, à sua participação 

em atividades da escola e ao comportamento/indisciplina. 

A Prestação de Serviço Educativo envolve a articulação de órgãos e serviços; os critérios 

de funcionamento e as competências dos vários agentes; os apoios, em suma, toda a estrutura 

orgânica da escola. 

O domínio Liderança/Organização e Gestão Escolar reporta-se à motivação e empenho dos 

vários agentes; à equidade e justiça; às parcerias; aos protocolos e projetos. Neste domínio 

inclui-se igualmente a formação pessoal e o desenvolvimento profissional de docentes e não 

docentes, assim como a formação profissional inicial dos alunos. 

A Capacidade de Autorregulação e Melhoria da Escola diz respeito às práticas de análise 

e reflexão crítica das atividades e dos seus resultados, patentes, por exemplo, nos relatórios 

produzidos pelas estruturas de gestão intermédia e ainda às práticas decorrentes do processo de 

autoavaliação do desempenho organizacional. 
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Face aos dados descritos no contexto interno da Escola e aos elementos de avaliação 

disponíveis2 ressaltam os pontos fracos e fortes que seguidamente se apresentam: 

 

 

PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS 

 

PONTOS FORTES/POTENCIALIDADES 

 

 Elevada retenção no 7º e 10º anos; 

 Falta de eficácia nas estratégias 

implementadas para combater a indisciplina; 

 Aumento de comportamentos de indisciplina 
e agravamento da perceção de insegurança 
na escola; 

 Ausência de planos para os alunos com 

capacidades excecionais; 

 Desconhecimento, por parte dos alunos, dos 
documentos estruturantes da Escola e 
consequente falta de participação/ 

responsabilização nas decisões; 

 Desconhecimento, por parte dos alunos, dos 
documentos estruturantes da Escola e 
consequente falta de participação/ 

responsabilização nas decisões; 

 Participação reduzida e pontual dos pais e 
encarregados de educação na atividade 

escolar; 

 Falta de participação dos encarregados de 
educação no processo de elaboração dos 

documentos estruturantes da escola; 

 

 Média da avaliação externa a Língua 
Portuguesa, no 9º ano, acima da média 
nacional; 

 Resultados das médias nacionais dos 
alunos de 9º e 11º ano superiores à 
média nacional; 

 Média da disciplina de Matemática, no 
ensino secundário, superior, em exame, 
à média nacional; 

 Consonância, no ensino secundário, 
entre a avaliação interna e a externa 
em todas as disciplinas; 

 Contratação, pelas empresas, de 40% 
dos alunos que concluem o estágio dos 
cursos profissionalizantes; 

 Taxas de abandono escolar com 
percentagens pouco expressivas ou 
mesmo inexistentes, no ensino básico; 

 Oferta educativa / formativa muito 
diversificada e adequada às 
expectativas e interesses da 
comunidade educativa; Consolidação de 
parcerias com impacto positivo nos 
processos de aprendizagem/ de 
formação em contexto de trabalho e na 
promoção de mérito e solidariedade 
social; 

 Consolidação de parcerias com impacto 
positivo nos processos de 
aprendizagem/de formação em 
contexto de trabalho e na promoção de 
mérito e solidariedade social; 

 Valorização do sucesso dos alunos 
através de iniciativas diversificadas; 

 

 

                                                 
2
 A falta de avaliação do PEE em vigor no triénio 2007/2010 e de elementos atualizados fornecidos pela equipa de 

autoavaliação, (visto a sua constituição ser recente), tornaram-se em fatores limitativos de uma identificação mais 
completa e aprofundada dos pontos fortes e fracos. 
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PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS 

 

PONTOS FORTES/POTENCIALIDADES 

 Inexistência de mecanismos de observação 
de aulas como forma de melhorar o 

processo de ensino- aprendizagem; 

 Défice de reflexão e discussão por parte das 
estruturas/órgãos de gestão de topo e 
intermédios sobre conteúdos de relatórios 

de avaliação; 

 Falta de interdisciplinaridade e de 

articulação dos conteúdos programáticos; 

 Ausência de estudos sobre o impacto do 
apoio temporário, nas aprendizagens dos 

alunos; 

 Insuficiente divulgação dos vários projetos 
da escola, para ampliar os seus impactos; 

 Falta de assistentes operacionais, tendo em 
conta o perfil dos alunos e a dimensão da 

escola; 

 Falta de técnicas administrativas, de acordo 
com as necessidades da escola e a 

legislação em vigor;  

 Falta de técnicos especializados que 
colaborem na conceção e definição de 
estratégias de acompanhamento 
individualizado e que intercedam ao nível 

psicológico e psicopedagógico. 

 Fraca acessibilidade de transportes 

públicos; 

 Inexistência de avaliação do PEE no ciclo de 

2007/2010. 

 

 

 

 

 

 

 Diversificação de práticas experimentais 
na aprendizagem e no ensino, como 
fator de motivação dos alunos, face ao 
método científico. 

 Espírito de iniciativa na adesão a 
projetos inovadores, com impacto na 
melhoria dos processos de 
aprendizagem; 

 Existência de vários clubes e projetos 
que, a partir de situações de 
aprendizagem informal, estimulam o 
desenvolvimento de aspetos culturais, 
sociais e artísticos; 

 Visibilidade do trabalho desenvolvido 
pela escola na comunidade envolvente; 

 Página da escola na internet: veículo 
privilegiado de informação e 
comunicação interna e externa; 

 Perceção de motivação, de sentido de 
pertença e de um bom clima relacional 
entre os diferentes membros da 
comunidade escolar; 

 Recursos humanos com larga 
experiência e com investimento na 
formação especializada; 

 Boa capacidade de circulação de 
informação, por parte dos órgãos de 
administração e gestão, bem como das 
estruturas de coordenação; 

 Reflexão sobre as práticas de ensino e 
reajustamento dos processos e 
estratégias de aprendizagem, em 
reuniões regulares das equipas 
pedagógicas; 

 Atuação direta da Direção face aos 
problemas ocorridos em meio escolar; 

 Serviço prestado pela Biblioteca Escolar 
– apoio ao desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem; pólo de 
enriquecimento cultural da comunidade 
escolar; 

 Serviços de Psicologia e Orientação e 
Educação Especial – recurso relevante, 
entre outros aspetos, pela 
implementação de uma abordagem 
multifatorial, nos processos de tomada 
de decisão; 

 Apoio aos alunos com necessidades 
materiais, de alimentação/transporte, 
com recurso às receitas próprias da 
escola; 
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PONTOS FRACOS/CONSTRANGIMENTOS 

 

PONTOS FORTES/POTENCIALIDADES 

 

 

 Empenhamento dos órgãos de gestão e 
das estruturas de coordenação na 
definição de estratégias de melhoria; 

 Requalificação física e funcional do 
edifício escolar pela Parque Escolar, 
EPE. 

 

IV. FINALIDADE DO PROJETO EDUCATIVO  

Este Projeto Educativo tem como finalidade promover a formação académica, pessoal e 

social dos nossos alunos, orientando a aprendizagem no sentido da harmonia entre o saber, o 

saber fazer e o saber ser. 

Para cumprir esta finalidade, acentuam-se neste Projeto Educativo as seguintes 

vertentes a desenvolver: 

a) a dimensão humanizadora do trabalho e do estudo; 

b) o carácter criativo e construtivo do saber; 

c) a promoção do diálogo entre os diferentes saberes e culturas; 

d) a comunicação permanente entre os vários agentes educativos; 

e) a participação dos jovens no desenvolvimento de ações/na tomada de decisões 

que contribuam para um ambiente saudável e sustentável; 

f) a formação de cidadãos responsáveis e intervenientes na sociedade; 

g) o desenvolvimento de uma cultura de partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo; 

h) a manutenção e o incremento de uma política inclusiva e de apoio social. 

 

 

V. PLANO ESTRATÉGICO 

Para a concretização da Finalidade do Projeto Educativo define-se o seguinte plano estratégico 

que está organizado por áreas de intervenção e inclui objetivos, estratégias e recursos. 
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Área de Intervenção 

1. Visão estratégica 

 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

Promover o 

envolvimento da 

Comunidade Educativa 

na vida cultural da 

Escola 

 

Estabelecimento de protocolos e/ou 
de acordos com instituições da 
comunidade educativa; 
 
Realização de ações de formação 
dirigidas à comunidade envolvente; 
 
Divulgação das atividades da Escola, 
através dos canais de informação 
escolar e local, que promovam a sua 
imagem e facilitem a captação de 
novos públicos; 
 
Promoção de iniciativas de 
solidariedade social; 
 
Divulgação e apelo à prática do 
voluntariado; 
 
Apelo à participação responsável dos 
alunos e dos Encarregados de 
Educação nos órgãos da Escola; 
 
Atribuição de responsabilidades aos 
alunos – organização de determinados 
espaços da Escola; 
 
Reconhecimento dos alunos pela 
qualidade do seu desempenho em 
várias áreas – Quadro de Valor e de 
Excelência; 
 
Realização regular de iniciativas que 
contribuam para o desenvolvimento 
de um sentimento de pertença. 

Comunidade Educativa 
 

Promover uma cultura 

de avaliação interna 

sistematizada 

 

 
Reflexão e avaliação contínuas das 
práticas curriculares e não 
curriculares, registadas em 
documentos próprios; 
 
Elaboração de relatórios de avaliação 
intermédia e/ou de avaliação anual de 
cada setor da Escola; 
 
Elaboração de um plano de avaliação 
interna; 
 
Acompanhamento e avaliação do 
Projeto Educativo, pelo Conselho 
Geral. 
 

Departamentos 

Grupos de recrutamento 

Diretores de Turma 

Coordenação de Diretores 
de Turma 

Conselhos de Turma 

Projetos de 

Enriquecimento Curricular 

Direções de Instalações 

Diretores de Curso (CEF e 
Profissionais) 

Mediadores de Curso (EFA) 
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2. Organização e Gestão 

 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover o bom 

funcionamento da escola 

através de uma adequada 

afetação de recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operacionalização do plano de segurança da 
Escola; 
 
Realização de simulacros de situações de 
emergência; 
 
Planificação conjunta com as forças de 
segurança pública, de forma a garantir a 
segurança dentro e fora do recinto escolar; 
 
Manutenção, atualização e aquisição de 
recursos materiais, mediante o estudo prévio 
das necessidades; 
 
 
Redistribuição de recursos, em tempo útil, de 
acordo com critérios pedagógicos de 
qualidade e de interesse para os alunos; 
 
Promoção de iniciativas que levem a 
comunidade escolar a adotar medidas 
ecológicas; 
 
Promoção da educação para a saúde; 
 
Seleção de trabalhos, documentos e 
materiais guardados em arquivo e de 
interesse para a Escola; 
 
Promoção do aumento de receitas próprias, 
através de iniciativas diversificadas, 
salvaguardando o bom funcionamento da 
escola. 
 
 

 
Bombeiros 
Voluntários 
 
 
 
 
Polícia de Segurança 
Pública 
 
 
Departamentos 
 
 
Grupos de 
recrutamento 
 
 
 
Comunidade 
Educativa 
 
 
 
 
ACES de Odivelas 
 
 
 
 
 
Junta de Freguesia 
 
 
 
 
Câmara Municipal de 
Odivelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresas 

 

Criar alternativas curriculares 

Criação de novas ofertas 
educativas/formativas, de acordo com as 
necessidades/potencialidades do meio; 
 
 
Estabelecimento de protocolos com 
empresas, tendo em vista a integração dos 
alunos na vida ativa. 
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OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

Definir um plano de formação 

interno para pessoal docente e 

não docente. 

 

 

Identificação das necessidades de formação 
(pedagógica, profissional ou outra); 
 
Elaboração do plano interno de formação; 
 
Criação de espaços dedicados à partilha e 
divulgação de boas práticas pedagógicas; 
 
Realização de ações que permitam dar 
continuidade, entre outras, às seguintes 
políticas: 
 
· Escola promotora de Educação para a Saúde 
· Escola promotora de Educação Ambiental 
. Escola promotora da Inclusão 
 
Apresentação de candidaturas a cursos 
europeus de formação contínua. 
 

CENFORES 
 
SPO/ Ensino Especial 
 
Professores 
 
Professor 
coordenador da 
Educação para a 
Saúde 
 
Professor 
coordenador do Eco-
escolas 
 
Projetos da escola 
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3. Prestação do Serviço Educativo 

 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

Melhorar o sucesso escolar dos 

alunos apostando numa cultura 

de qualidade, de exigência e 

de responsabilização. 

 

 

 
Divulgação do estudo sobre o (in) sucesso; 
 
Identificação das causas do insucesso; 
 
Identificação dos problemas particulares dos 
alunos com insucesso; 
 
Reforço de medidas que promovam a 
disciplina na sala de aula; 
 
Reforço do papel fundamental da família na 
prevenção do insucesso escolar; 
 
Realização de ações de prevenção da 
indisciplina; 
 
Responsabilização de todos os elementos da 
comunidade escolar pelo cumprimento do 
Regulamento Interno; 
 
Planificação adequada à heterogeneidade das 
turmas; 
 
Definição de estratégias, a nível dos 
conselhos de turma, para a valorização 
transversal da Língua Portuguesa; 
 
Diversificação das modalidades de apoio 
pedagógico; 
 
Promoção de práticas colaborativas visando a 
integração efetiva de todos os alunos e o seu 
sucesso educativo; 
 
Orientação vocacional e profissional dos 
alunos; 
 
Incentivo à partilha e divulgação de 
experiências individuais e de equipa. 
 

 
Direção Executiva 
 
Conselho Pedagógico 
 
 
 
 
Diretores de turma 
 
 
 
Família 
 
SEI! Odivelas 
 
Gabinete de Apoio e 
Prevenção 
 
Assistentes 
operacionais 
 
 
 
 
Conselhos de Turma 
 
 
 
 
Educação Especial 
 
 
 
 
Serviço de Psicologia 
e Orientação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade Escolar 
 
 
 
 
 
 

Reduzir o abandono escolar 
 

Realização do diagnóstico das causas do 
abandono escolar; 
 
Orientação escolar e profissional, dirigida a 
todos os alunos, em particular aos do 9ºano; 
 
Ação de sensibilização para alunos, 
pais/encarregados de educação sobre a 
importância da formação escolar no seu 
projeto de vida; 
 
Reforço do papel fundamental da família na 
prevenção do abandono escolar; 
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OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

Divulgação de oportunidades e de recursos a 
nível local, nacional e internacional e apoio 
aos alunos no respetivo processo. 
 
 

Projetos/atividades 
de complemento 
curricular 

Desenvolver o bom clima 

existente entre os vários 

membros da comunidade 

educativa. 

 

Incentivo à participação de alunos, pais, 
professores, funcionários, na melhoria de 
todas as condições da escola; 
 
Apoio a medidas que contribuam para 
minorar as desigualdades psico-motoras, 
sociais e culturais dos alunos; 
 
Perceção do “sentir” da comunidade escolar, 
indo ao encontro das suas 
expectativas/anseios e promovendo valores 
fundamentais de cidadania, tais como 
cooperação e solidariedade; 
 
Manutenção, na Escola, de um clima de 
tranquilidade e de bem-estar. 
 

 

4. Resultados 

 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

Melhorar os resultados 

escolares de modo a 

atingir as metas 

propostas para o triénio: 

 

Integração de vivências e interesses dos alunos no 
processo de aprendizagem; 
 
Articulação da teoria e da prática, nas diferentes 
áreas do conhecimento; 
 
Reflexão sobre currículos, metodologias, avaliação, 
causas do insucesso e respetiva remediação; 
 
Criação de condições favoráveis à aprendizagem em 
turmas que apresentam comportamentos 
inadequados. 

 
Moodle 
 
Tecnologias de 
Informação 
 
Biblioteca 
 
Projetos 
Conselhos de Turma 
 
Diretores de Turma 
 
Diretores de curso 
 
Coordenador de 
Projetos 
 
Direção 
 
Serviços 
administrativos 
 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
Página da Escola na 
internet 

Recolher informações, 

junto dos parceiros 

educativos, sobre as suas 

sensibilidades e 

expectativas, a fim de 

todos partilharem as 

mesmas finalidades. 

 

Ações de reforço positivo dos progressos dos alunos, 
junto dos encarregados de educação e da 
comunidade escolar; 
 
Maior envolvimento dos Pais e Encarregados de 
Educação na vida escolar; 
 
Maior envolvimento dos alunos na vida escolar; 
 
Continuação do aperfeiçoamento dos níveis de 
eficácia do trabalho desenvolvido nos vários setores 
da Escola; 
 
 
Continuação de ações que promovam a visibilidade 
do trabalho desenvolvido pela escola, junto da 
comunidade educativa. 
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VI. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O grau de execução do atual Projeto Educativo de Escola será objeto de avaliação no 

final do período vigente. Essa avaliação será implementada e coordenada pelo Conselho Geral e 

pelo Conselho Pedagógico, no âmbito das suas competências.  

Apresenta-se, de seguida, um quadro com os vários intervenientes, instrumentos e 

calendarização do processo. 

 

 

 

Intervenientes 

 

Instrumentos 

 

Calendarização 

 

Conselho Geral 

 

Relatórios externos 

 

 

No final do tempo de 

vigência do PEE 

Direção Executiva 

 

 

Relatórios internos/Plano 

de melhoria 

Avaliação intermédia no 

final de cada ano letivo 

Conselho Pedagógico 

 

Relatórios internos 

 

 

Avaliação intermédia no 

final de cada ano letivo 

Equipa de 

Coordenação do PEE 

 

Comparação com 

resultados externos 

 

 

No final do tempo de 

vigência do PEE 

 

 

 O presente Projeto Educativo corresponsabiliza toda a comunidade escolar. 
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Planta da Escola 


