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Introdução 
 
 
 
O Projecto Educativo, articulando e orientando o Regulamento Interno, o Projecto 
Curricular de Escola e o Plano Anual de Actividades, é um documento estruturante da 
vida da Escola e da acção educativa, devendo ser um elemento aglutinador de 
vontades, sensibilidades e actuações, delineando percursos comuns, numa 
perspectiva de abertura à mudança, à contínua readaptação a novas realidades e a 
novos desafios.  

Este documento é, pois, um ponto de partida, uma base de trabalho para a actividade 
pedagógica da escola, subordinando-se ao lema «Educar para o desenvolvimento 
científico e pessoal».  

Tomando como base uma panóplia de informações relativas à estrutura organizativa / 
curricular das turmas e agrupamentos, bem como opiniões expressas em múltiplos 
suportes – entrevistas à comunidade educativa, inquéritos a alunos e encarregados 
de educação, percepção / avaliação dos Serviços de Psicologia e Orientação, 
informações compiladas por Directores de Turma – conclui-se com clareza e 
objectividade que a nossa escola se caracteriza pela valorização inequívoca da 
aquisição do saber, da supremacia do processo de ensino-aprendizagem, tomando o 
aluno como pólo aglutinador e simultaneamente objectivo último de toda a acção 
educativa, pedagógica e científica.  

Assim sendo, o Projecto Educativo deverá ser um instrumento de clarificação e 
sistematização das diversas estruturas da comunidade educativa, das suas 
competências, capacidades e estratégias, contribuindo para uma contínua melhoria 
da sua articulação, da sua actuação e dos seus resultados.  

Porque o princípio de todo o projecto educativo é o aluno, não tomado como uma 
entidade abstracta mas como pessoa concreta com capacidades efectivas e 
determinadas, o núcleo central do desenvolvimento deste projecto será a Turma, e o 
seu principal órgão de dinamização e implementação o Projecto Curricular de Turma, 
construído, gerido e avaliado pelo Conselho de Turma.  

O Projecto Curricular de Turma deverá ser o princípio de mobilização e finalidade para 
onde convergem todos os recursos e estruturas científico-pedagógicas da escola. 
Visto que este documento contempla o aluno na sua singularidade ao mesmo tempo 
que o integra como elemento vivo do universo educativo, ele constitui o elemento 
privilegiado para perseguir, no seu desenvolvimento, o ideal em torno do qual se 
constitui este Projecto Educativo.  

No entanto, esta concepção não deve ser compreendida como uma redução do ideal 
projectado à circunstância particular de cada turma, isto é, o Projecto Educativo não 
deve ser uma resposta às vicissitudes ou dificuldades contingentes, mas sim um 
horizonte de soluções e um espaço heurístico de novos sucessos.  

Por conseguinte, cada uma das estruturas que dão corpo e concretização ao Projecto 
devem ser vistas como elementos com natureza e objectivos próprios, que no seu 
desenvolvimento autónomo enriquecem e são enriquecidas pelas interacções que 
entre elas se estabelecem sem subalternização ou limitação do seu espaço próprio.  

A implementação do Projecto, que permitirá a integração das partes na totalidade e 
não o inverso, materializa-se no Projecto Curricular de Escola e no Plano Anual de 
Actividades onde as diversas sinergias darão ao todo um potencial maior do que a 
mera acumulação ou justaposição das partes. 
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Caracterização da Escola Secundária da Portela 
 
Situação geográfica 

A Escola Secundária da Portela, criada em 1989, localiza-se no concelho de Loures, 
inserindo-se na freguesia da Portela, criada em 1985. 

Freguesia de configuração geométrica, erguida em torno de um pólo comercial, com 
elevada densidade populacional, tem como áreas limítrofes as localidades de 
Moscavide, Sacavém, Prior Velho e Lisboa. 

Está equipada com todo o tipo de estruturas básicas colectivas mas, apesar de 
integrar vários serviços privados, carece contudo de algumas estruturas sociais, que 
dêem resposta às necessidades de uma população de estrato sociocultural médio e 
médio-alto. 

Privilegiada geograficamente pelo emergir da zona ribeirinha do Tejo, como freguesia 
dinâmica, a Portela terá de enfrentar o desafio alterando a sua estrutura social e 
cultural. 

 

Caracterização física 

A Escola é um conjunto arquitectónico composto por oito pavilhões articulados entre 
si, sendo um deles um pavilhão gimnodesportivo. 

O estado de conservação dos edifícios é razoável, sendo alvo de intervenções 
regulares de embelezamento estético, levadas a cabo pelo pólo de artes. 

Para além dos serviços administrativos ligados em rede, que estão integrados num 
único edifício conjuntamente com uma biblioteca/centro de recursos, a escola dispõe 
ainda de um pólo de artes e de ciências com biotério, laboratórios, salas de 
informática, audiovisual e electrónica, papelaria, reprografia, refeitório e bar. 

O espaço envolvente está ajardinado proporcionando um ambiente cuidado e 
acolhedor. 

 

Corpo discente 

A Escola tem cerca de 750 alunos, distribuídos por 30 turmas, do 7º ao 12º ano. 

Funciona em turno único entre as 8:15 e as 16:30. 

A proveniência escolar dos alunos que ingressam no 7º ano é, na sua maioria, da 
Portela, oriundos da Escola EB 2 3 Gaspar Correia e de Externatos desta área 
pedagógica e zona limítrofe. 

A escola tem uma população maioritariamente feminina, com idades compreendidas 
entre os 11 anos e os 18 anos, revelando um percurso escolar em ambos os ciclos 
concluído em três anos na sua esmagadora maioria. 

 

Oferta Curricular / Extra-curricular 

Ao3º ciclo a escola oferece a componente artística. 

Como actividades extra-curriculares tem em funcionamento o Clube de Artes (espaço 
de pintura, cerâmica e fantoches), o Clube de Ciências com um biotério, o Desporto 
Escolar, o Clube de Português e a Oficina de Inglês. 
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Dedica uma semana a actividades culturais e científicas – Semana da Escola – 
envolvendo na sua participação toda a comunidade educativa. 

Durante o mês de Julho proporciona actividades diversas de carácter lúdico 
desenvolvidas em Clubes de Férias. 

Durante a primeira quinzena de Setembro a Escola proporciona aulas de apoio a 
alunos designados pelos Departamentos nas disciplinas de Português, Inglês e 
Matemática. 

 

Recursos Humanos 

Corpo Docente 

É composto por cerca de 90 professores, licenciados, maioritariamente do sexo 
feminino, pertencentes ao quadro de nomeação definitiva. 

 

Corpo Não Docente 

Pessoal Administrativo 

O quadro do pessoal administrativo é constituído por 7 funcionários, que asseguram a 
articulação do serviço administrativo com as estruturas de administração e gestão da 
escola, alunos, directores de turma e encarregados de educação. 

Estes funcionários asseguram ainda os serviços de acção social escolar, 
direccionados para o apoio a alunos carenciados. 

 

Auxiliares de Acção Educativa 

A escola dispõe de um corpo de cerca de 24 auxiliares de acção educativa,1 jardineiro 
e alguns contratados que garantem a manutenção e limpeza dos espaços comuns. 

Estes funcionários colaboram com o pessoal docente no acompanhamento e 
orientação dos alunos no período entre as actividades lectivas. Zelam pela 
manutenção das instalações escolares, asseguram o funcionamento dos vários 
serviços, contribuem para a observância das normas do bom relacionamento na 
comunidade escolar e de respeito pelo trabalho educativo em curso. 

 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

Este serviço de gestão unipessoal desenvolve as relações interpessoais na escola, 
procurando por um lado esclarecer, acompanhar e encaminhar o percurso escolar e 
psicopedagógico dos alunos e, por outro, a análise de casos problemáticos que 
exigem um acompanhamento regular com vista à sua resolução, em cooperação com 
os outros intervenientes da comunidade educativa. 

 

NAE – Núcleo de Apoio Educativo 

Uma professora do Ensino Especial faculta apoio aos alunos com necessidades 
educativas especiais (NEE), fazendo a articulação entre a escola, a família, os 
técnicos de saúde e/ou outros intervenientes no processo educativo. 
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ASSEMBLEIA DE ESCOLA – CONSELHO EXECUTIVO – CONSELHO PEDAGÓGICO 

Regulamento Interno 

Projecto Curricular de Escola 

Plano Anual de Actividades 
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 Linhas orientadoras para a implementação do Projecto Educativo  
 
 
Princípios gerais para a implementação do PE no Projecto Curricular de Turma   
 

O projecto curricular de turma tem entre os seus objectivos centrais o 
desenvolvimento da autonomia do aluno, que lhe permita regular o seu próprio 
processo de aprendizagem e de vivência escolar e afectiva, com o apoio do director 
de turma e de toda a comunidade educativa. 

O 7º e 10º anos requerem especial atenção, visto serem momentos de integração 
num novo ciclo, numa nova turma e, por vezes, numa nova escola. 

A motivação dos alunos é fundamental ao longo de todo o percurso escolar, mas é 
particularmente importante no 7º ano, de modo a desenvolver a auto-estima e a 
confiança do aluno nas suas potencialidades. 

Especialmente no 7º e 10º anos, a falta de pré-requisitos será colmatada com a 
atribuição de apoios educativos, de acordo com a disponibilidade da escola, e com 
práticas lectivas diferenciadas, sempre em colaboração estreita com os encarregados 
de educação. 

O Conselho Pedagógico define os seguintes percursos e objectivos diferenciados 
para os vários anos do ensino básico e secundário. 

 

7º ano – A inserção do aluno na comunidade educativa assim como a sua 
formação sócio-afectiva são definidas como prioridade, estimulando e orientando para 
a aquisição de competências e atitudes de integração correcta na sala de aula, no 
grupo-turma e no trabalho de aprendizagem. Dever-se-á estimular e orientar os 
alunos para a aquisição de conhecimento e serão orientados na aquisição de técnicas 
e hábitos de estudo. 

8º ano – É prioritário orientar  o  aluno na aquisição de competências e 
conhecimentos dos que lhe permitam uma integração harmoniosa no ambiente social 
e cultural da escola. Prosseguir o trabalho de valorização do saber e a orientação nas 
técnicas e hábitos de estudo. 

9º ano – Sendo um ano de final de ciclo, as prioridades devem incidir na 
abertura de horizontes no âmbito da orientação vocacional / profissional. Assim, deve-
se proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e da cultura, de modo 
a proporcionar-lhes um melhor auto-conhecimento e, ao mesmo tempo, ampliar o 
leque das suas opções futuras.  

A consolidação de hábitos sistemáticos de estudo deve constituir, neste ano,  uma 
preocupação central, aliada à aquisição de conhecimentos e consolidação de 
competências essenciais à realização dos exames de final de ciclo e a uma boa 
integração no ensino secundário. 

10º ano – São centrais a clarificação de objectivos a atingir e o desenvolvimento 
de uma postura adequada ao novo ciclo de ensino, que exige um domínio de técnicas 
de estudo adequadas às novas exigências, pré-requisitos consolidados e uma nova 
atitude perante a escola e o estudo, de modo a adquirir os conhecimentos exigidos.  

A promoção da inserção dos alunos oriundos de outras escolas constitui uma das 
prioridades. 
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11º ano – Deve ser desenvolvido um trabalho aprofundado e exigente, para um 
enriquecimento científico, cultural, cívico e afectivo que conduza o aluno ao sucesso 
nos exames a realizar no final do ano e constitua uma preparação sólida para o 12º 
ano. 

12º ano – É um ano de trabalho especialmente intenso, em que se exige 
responsabilização e empenho para a obtenção de bons resultados nos exames finais 
para o ingresso no Ensino Superior ou no mercado de trabalho. 

A escola fornecerá aos alunos toda a informação disponível e relativa à conclusão do 
ciclo e ao ingresso no ensino superior. 

 

 

A disciplina como factor de sucesso educativo 

A implementação do Projecto Educativo deve concretizar regras de convivência, 
respeito mútuo e de integração na comunidade escolar, pelo que a disciplina se 
assume como um valor primordial. 

O jovem dos nossos dias vive numa sociedade dominada pela mudança, em que o 
acesso ao conhecimento e à informação constituem os pilares da sua integração 
como cidadão do mundo. Se pensarmos na multiplicidade de competências que são 
hoje exigidas à entrada na vida activa, e se concluirmos que a capacidade de 
adaptação a novas condições é, talvez, a competência decisiva no alcance da 
satisfação pessoal e reconhecimento social, então podemos inferir que qualquer 
sistema educativo deve estar à altura de dar resposta a tal desafio, definindo como 
meta a formação integral, tanto científica como pessoal, dos jovens, preparando-os 
para enfrentarem com sucesso o futuro.  

Quer no âmbito da formação científica, quer no domínio da formação pessoal do 
jovem, a escola tem o dever de garantir as condições necessárias ao efectivo 
desenvolvimento destas duas vertentes, proporcionando a todos igualdade de 
oportunidades de sucesso.  

O sucesso das aprendizagens, quaisquer que elas sejam, só poderá ocorrer num 
ambiente de cooperação e respeito mútuo, por parte de todos os que intervêm no 
processo ensino-aprendizagem. A criação de um tal ambiente é da responsabilidade 
de toda a comunidade educativa em geral e, em particular, dos órgãos que têm a seu 
cargo a gestão e organização da escola.  

Estes órgãos têm ao seu dispor o Regulamento Interno enquanto instrumento 
regulador da convivência e disciplina na escola. Este constitui um conjunto de normas, 
incluindo o quadro de direitos e deveres, que regulam a conduta no seio da 
comunidade educativa, atendendo à especificidade desta, inserida num determinado 
contexto sócio-cultural.  

Uma vez que a elaboração deste instrumento resultou da participação de toda a 
comunidade educativa, a sua legitimidade é plena e a sua aplicação justificada. 

Da correcta observância dos princípios nele consagrados, deveremos esperar que os 
alunos da nossa escola, apoiados pelo corpo docente e por toda uma cultura de 
escola, venham a desenvolver competências cognitivas que lhes permitam uma sólida 
formação científica, acompanhada da necessária formação pessoal e social nos 
domínios afectivo e moral, de modo a tornarem-se cidadãos solidários e cúmplices na 
construção de um mundo que queremos sempre melhor. 
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Assim sendo, a construção deste vector fundamental para toda a actividade educativa 
será levada a cabo pelas seguintes estruturas educativas: 

 

Conselho de Turma: 

• Elabora o regulamento de sala de aula, contendo orientações precisas sobre os 
comportamentos e atitudes necessárias para o bom funcionamento das aulas. 

• Acompanha os casos particulares de indisciplina, fazendo propostas de prevenção 
e delineando medidas de correcção. 

• Reconhece o mérito, valor e excelência dos comportamentos, atitudes e 
consecuções cognitivas do aluno. 

 

Conselho Pedagógico: 

• Propõe linhas gerais de orientação para prevenção de problemas disciplinares. 

• Propõe, face a situações concretas, medidas que contribuam para corrigir 
comportamentos inadequados. 

 

Conselho Executivo: 

• Implementa as orientações de carácter geral propostas pelo C.P. 

• Zela pelo cumprimento do Regulamento Interno. 

• Aplica medidas disciplinares decorrentes dos Conselhos de Turma Disciplinares 
ou por sua decisão em conformidade com a legislação em vigor. 
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Estruturas de apoio e de desenvolvimento educativo 
 
 

NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO (NAE) 

CONSIDERANDOS: 

• A necessidade da inclusão plena na comunidade educativa dos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.) de carácter permanente ou 
prolongado; 

• A necessidade de criação de condições favoráveis de acesso ao currículo através 
da aplicação das medidas do Regime Educativo Especial preconizadas para cada 
um dos alunos; 

 

OBJECTIVOS 

• Desenvolver e potenciar as competências adquiridas e a adquirir, nomeadamente 
nas valências sociais, cognitivas e adaptativas às diversas situações, do aluno 
com N.E.E. de carácter permanente ou prolongado na, sua globalidade; 

• Dar respostas adequadas e eficazes, através da colocação de um professor de 
Apoio Educativo, prestando apoio à escola no seu conjunto, ao professor, ao 
aluno, à família, na organização e gestão de recursos e proposta de medidas e 
práticas pedagógicas diferenciadas, a introduzir no processo ensino / 
aprendizagem; 

 

ESTRATÉGIAS 

• Cooperar com o Conselho Executivo no sentido de integrar na Escola os alunos 
com N.E.E. de carácter permanente ou prolongado e accionar os mecanismos de 
modo a implementar as Medidas do Regime Educativo Especial adequadas ao 
perfil de cada um deles; 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

O SPO é um Serviço especializado de Orientação Educativa, que desenvolve acções 
de apoio psicológico, psicopedagógico e de orientação e desenvolvimento da carreira. 

É constituído por uma Professora Conselheira de Orientação Escolar e Profissional / 
Psicóloga. 

As actividades do SPO desenvolvem-se com alunos, pais, professores, auxiliares de 
acção educativa, e outros elementos considerados significativos no processo 
educativo dos alunos. A cooperação com os órgãos de gestão efectua-se sempre que 
necessário. 
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1. Alunos 

CONSIDERANDOS: 

• As capacidades objectivas dos alunos não são, com alguma frequência, 
cabalmente potenciadas, sendo esta situação geradora da diminuição de 
objectivos pessoais, profissionais e falta de persistência; 

• A adolescência é particularmente sensível a conjunturas, sistemas de interacções 
escolares, familiares e sociais; 

• O sistema educativo confronta os jovens com a necessidade de tomada de 
decisões de carreira, em momentos caracterizados por imaturidade 
desenvolvimental e vocacional; 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

• Intervir a nível intrapsíquico e inter-relacional, com vista a promover e potenciar 
projectos de vida pessoal e profissional, identificando e analisando situações 
relacionadas com o desempenho escolar e/ou com o desenvolvimento psicológico, 
e eventuais interacções recíprocas nessas dimensões; 

• Avaliar a génese das dificuldades – cognitiva, e/ou motivacional, e/ou inter-
relacional, articulando as intervenções sobre o desempenho escolar e atitudes 
comportamentais com o processo adolescente e conjunturas inter-relacionais na 
escola e na família; 

• Promover e potenciar competências de decisão de carreira, competências sociais, 
entre outras, de modo a facilitar o sistema de interacções na Escola, na família e 
na sociedade em geral. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Articular a rede de relações entre o Director de Turma, pai ou mãe e/ou outros 
intervenientes educativos, em função de solicitações ou necessidades sentidas; 

• Apoiar os alunos no processo de decisão escolar/de carreira. 

 

2. Pais / Encarregados de Educação 

 

OBJECTIVO GERAL 

Considerando que os Pais / Encarregados de Educação são as principais figuras 
significativas do jovem, o SPO tem o maior interesse na sua colaboração e procurará 
cooperar com eles na diversidade e especificidade de situações dos seus educandos, 
sensibilizando-os para as temáticas do processo adolescente e escolha de carreira. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Manter uma estreita colaboração com os Directores de Turma, que facilite a 
aproximação com a família; 

• Realizar reuniões no início do ano lectivo com pais dos alunos do 9º Ano, por 
turma, com vista à apresentação das actividades a desenvolver com os alunos no 
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âmbito da Orientação Escolar, de forma a estabelecer-se uma profícua 
cooperação. 

 

3. Professores 

Considerando que os professores constituem modelos de identificação no processo 
adolescente – sendo assim figuras significativas para os adolescentes -, o SPO 
valoriza a cooperação com os professores, especialmente com os directores de 
turma, procurando promovê-la através de reuniões e de encontros informais. 

 

4.  Auxiliares de Acção Educativa 

Considerando que estes agentes educativos desempenham um papel importante na 
vida escolar dos jovens, a sua colaboração é também apreciada. 

 

A disponibilidade deste serviço estender-se-á a outras entidades ligadas à 
comunidade educativa, das quais se destaca a associação de pais e encarregados de 
educação. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR – CENTRO DE RECURSOS (BE–CRE)  

CONSIDERANDOS:  

• A Biblioteca Escolar - Centro de Recursos destina-se à comunidade escolar 
constituindo, igualmente, um espaço aberto a qualquer elemento da comunidade 
local; 

• Este serviço está vocacionado para actividades culturais e de informação; 

• Centraliza os recursos didácticos existentes na escola; 

• Deve responder às necessidades das diferentes disciplinas e projectos de carácter 
educativo; 

• Proporciona momentos de descontração e convívio entre todos os elementos da 
comunidade educativa. 

 

OBJECTIVOS 

• Criar um espaço agradável e funcional, integrando actividades de carácter lúdico - 
pedagógico; 

• Constituir um espaço documental que atenda às necessidades de todas as 
disciplinas e projectos de carácter educativo implementados ou a implementar na 
Escola; 

• Apoiar na selecção de materiais e planificação de actividades de ensino e 
animação cultural de forma a responder às necessidades culturais e de informação 
de todos os elementos da Comunidade Escolar; 

• Estimular a Comunidade Educativa para o prazer de aprender, dinamizar e realizar 
actividades que relacionem pessoal e intelectualmente os seus elementos; 

• Promover actividades de formação e respectiva avaliação com vista ao 
enriquecimento de situações de animação e aprendizagem; 
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ESTRATÉGIAS 

• Disponibilizar um Centro de Documentação e Consulta além da Mediateca, com 
maiores dimensões e características essencialmente funcionais que permitam o 
livre acesso e autonomia (computadores, estantes abertas, ...); 

• Actualizar as técnicas documentais e os meios de consulta; 

• Realizar actividades em articulação com as diferentes áreas disciplinares e com a 
colaboração dos diferentes intervenientes no processo educativo; promover 
actividades de informação/divulgação junto da Comunidade Escolar e Local; 

• Cooperar activamente com a rede de Bibliotecas Escolares e com a Rede 
Concelhia de Bibliotecas de Loures; 

• Dinamizar cursos de formação, que respondam às necessidades do próprio Centro 
e dos seus utilizadores. 

 

CLUBES 

CONSIDERANDOS: 

• Os Clubes detêm um papel muito importante em termos de enriquecimento 
pessoal e técnico-científico do aluno; 

• Constituem um espaço privilegiado para o desenvolvimento nos alunos do sentido 
de responsabilidade; 

• É fundamental a promoção de partilha de ideias e experiências, pondo em 
contacto jovens de diferentes níveis etários; 

• Os Clubes alargam os horizontes dos jovens, e despertam neles oportunidades 
para tomada de decisão de carreira. 

 

OBJECTIVOS 

• Ir ao encontro das aspirações e desejos dos alunos, através da abordagem, 
inclusivamente, de assuntos que não constam dos programas das diversas áreas 
disciplinares dos seus currículos, através do experienciar de vivências, que 
facilitem a adaptação a outras situações; 

• Realizar projectos de índole científica e pedagógica colaborando, sempre que 
possível, com os Conselhos de Turma; 

• Encontrar meios para a valorização do trabalho dos alunos inscritos nos Clubes; 

• Promover o diálogo e a inter-acção com a comunidade educativa. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Os Clubes funcionam em horário não coincidente com as actividades lectivas, de 
modo a permitir a participação de todos os alunos; 

• O alargamento do horário de funcionamento dos Clubes será acordado entre os 
intervenientes; 

• Os professores intervenientes podem ser de diversos grupos disciplinares, de 
modo a promover a interdisciplinaridade; 
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• Os Clubes devem colaborar com os Conselhos de Turma respondendo a 
solicitações concretas, tais como sessões de esclarecimento, motivação e 
envolvimento das turmas; 

• Desenvolver projectos em parceria com outros estabelecimentos de ensino; 

• Realizar de actividades promovidas pela C.M.L., Junta de Freguesia...; 

• Contactar com empresas – mecenas; 

• Criar instrumentos de observação dos alunos inscritos; 

• Enviar aos Conselhos de Turma a auto-avaliação e hetero-avaliação valorativas de 
modo a contribuir para a avaliação dos alunos participantes nos Clubes. É de 
salientar que esta valorização assume particular importância no caso de alunos 
com fraco aproveitamento e problemas comportamentais na sala de aula, mas que 
revelam uma postura distinta nos Clubes. 

 

GABINETE DE SAÚDE 

CONSIDERANDOS: 

• O patamar de desenvolvimento dos alunos, que requer acções preventivas e de 
encaminhamento na área da Saúde; 

• A necessidade de apoio, nesta Área, aos profissionais de ensino, por forma a 
melhorar a prestação destes e a viabilizar uma melhor formação dos alunos; 

• O desenvolvimento de outros contextos de aprendizagem, enriquecendo a 
informação e formação da Comunidade Educativa. 

 

OBJECTIVOS 

• Assegurar a promoção de uma vida saudável; 

• Proporcionar a toda a Comunidade Educativa um espaço de formação/informação 
que a sensibilize para questões de interesse específico; 

• Constituir um outro meio de desenvolvimento da formação integral dos alunos, 
contribuindo para a educação para a Cidadania. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Constituição de uma equipa: professores, técnica do SPO e médico(a)s 
destacado(a)s, que desenvolvam um trabalho conjunto Escola/Centro de Saúde 
local; 

• Criação, na Escola, de um espaço informativo sobre questões de saúde; 

• Definição de horários diversificados de atendimento, de modo a abranger todos os 
alunos e pessoal docente e não docente; 

• Tratamento de temas de interesse para os destinatários, após levantamento das 
necessidades (exposições, palestras, ...); 

• Acções continuadas de sensibilização, no domínio da Educação Sexual, visando a 
definição de um programa que procure responder aos anseios da população 
escolar. 

 



. 

 16 

Estrutura autónoma da comunidade educativa – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

CONSIDERANDOS: 

• A Apee tem de acompanhar os alunos/seus filhos na vida escolar; 

• Deve articular-se com os diferentes órgãos da Escola, no sentido de os apoiar, em 
situações que o justifiquem (dificuldades...); 

• Deve dinamizar a Escola, contribuindo para a realização de acontecimentos 
culturais e outros enriquecedores da vida escolar; 

• Deve cooperar no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, promovendo e 
ratificando regras de convivência; 

• Deve equacionar a necessidade de interacção Apee e cada pai per si. 

 

OBJECTIVOS 

• Contribuir para o crescimento harmonioso do aluno, não só na perspectiva do 
enriquecimento de conhecimentos mas igualmente na sua preparação como 
pessoa; 

• Contribuir para a cooperação de todos os pais entre si, na perspectiva de alcançar 
atitudes de solidariedade que contribuam para a formação integral do aluno; 

• Contribuir para a harmonização de posições que sirva os interesses dos alunos. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Promoção de iniciativas culturais, como jornadas do livro e da leitura, prémios 
literários, palestras/colóquios...; 

• Promoção da Associação junto dos pais/encarregados de educação, através de 
contactos permanentes (ateliers, iniciativas culturais, e-mails, cartas, media... ); 

• Envolvimento dos pais/encarregados de educação nas actividades/iniciativas da 
Associação; 

• Iniciativas junto dos órgãos da Escola, a fim de uma interacção cooperante e 
profícua; 

• Aconselhamento e apoio aos pais/encarregados de educação através de 
encontros pontuais ou frequentes, sempre que se justifique. 

 

No desenvolvimento do Projecto Educativo a Escola dará todo o seu apoio a outras 
estruturas autónomas- Associação de Estudantes, núcleos sindicais- e às actividades 
por si propostas. 

 

De igual forma procurará incentivar a cooperação com a Autarquia e com organismos 
e Associações com quem poderá estabelecer parcerias. 
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Avaliação do Projecto Educativo. 
 

Estruturas pedagógicas que acompanham a implementação do Projecto e a sua 
efectiva adequação à realidade escolar: 

Conselho Pedagógico 

 

  Departamentos Curriculares        Conselho de Directores de Turma  

 

        Conselho de Turma  
 

Enquadramento da análise efectuada pelas estruturas pedagógicas: 

Conselho de Turma 

• Análise do Projecto Curricular de Turma  

• Âmbito da avaliação – eficácia do Projecto Curricular de Turma e seu 
enquadramento face ao perfil dos alunos, de acordo com o Projecto Educativo.  

• Itens de avaliação:     Bom Suficiente       Insuficiente 
 

Conselhos de Directores de Turma 

• Análise ao nível do ciclo e/ou ano de escolaridade.  

• Âmbito de avaliação:   

- Aproveitamento / Avaliação dos alunos: níveis de sucesso por anos e 
agrupamentos. Identificação das disciplinas problemáticas – nível de insucesso 
verificado. 

- Problemas comportamentais e definição de estratégias educativas 

- Grau de iniciativa e dinâmica de turma 

• Momentos de avaliação: meados e final de cada período.  

 

Departamentos 

• Análise ao nível do sucesso alcançado pelos alunos nas diferentes disciplinas e 
anos. 

• Âmbito da avaliação: gestão de programas e reformulação de estratégias 
didáctico-pedagógicas para recuperação em situações de dificuldade de 
aprendizagem. 

• Momentos de avaliação: no final de cada período.  

 
 

Conselho Pedagógico  

• Definição de linhas orientadoras, princípios pedagógicos e prioridades educativas 
em função da informação veiculada através dos Coordenadores de Directores de 
Turma e Coordenadores de Departamentos. As directivas emanadas do Conselho 
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Pedagógico são reenviadas para o Conselho de Turma e Departamentos, os quais 
implementam e concretizam as mesmas. 

• Momentos de avaliação: No início do 2º e 3º períodos e no final do ano lectivo. 

 No final do ano lectivo far-se-á uma avaliação global tendo por base os balanços 
periódicos apresentados pelas estruturas intervenientes no Projecto Educativo. 
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Anexos 
 

Projecto Curricular de Turma – 3º ciclo 

• Modelo de elaboração e avaliação 

• Orientações para a elaboração do PCT 

• Plano Individual de Recuperação 

Projecto Curricular de Turma – Ensino Secundário:   

• Modelo de elaboração 

• Orientações para a elaboração do PCT 

• Avaliação e actualização 

Modelo de Guião para Projecto Extra-curricular 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DA PORTELA 
 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 
3º CICLO 

♣Caracterização da turma 

 

♣ Problemas identificados 

 

♣ Prioridades definidas 

 

♣ Metas/ competências gerais 

 

♣ Operacionalização transversal 

 

♣ Competências específicas 

 

♣ Estratégias educativas globais para a turma 

 

♣♣♣♣ Articulação curricular 
 

Disciplina Articula com Unidade Momento 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

♣♣♣♣ Recursos necessários ao cumprimento do projecto 
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Escola Secundária da Portela 
Ano lectivo 200__/ 200__ 

 
Grelha para avaliação do PCT                   Data:                       Turma:                 .           

 
Não Alguma 

coisa Bastante(s) Itens a avaliar 
(Assinalar com x) 

Registou-se algum tipo de articulação nas 
estratégias adoptadas no projecto? 

   

Os objectivos definidos no projecto já foram 
atingidos? 

   

Houve reformulações relativamente ao 
projecto inicial? 

   

Os diferentes contributos disciplinares têm 
sido concretizados?  

   

Recorreu-se a algum tipo de apoio e 
complemento educativo? 

   

Verificou-se algum tipo de prática 
interdisciplinar? 

   

Os problemas identificados estão a ser 
superados? 

   

Alunos    

Professores    
 
O envolvimento dos  
diferentes actores tem 
sido observado?                                                                                              Outros    

Área de Projecto    

Estudo 
Acompanhado 

   

Tem-se trabalhado nas 
ACND em função da 
resolução dos 
problemas 
identificados? Formação Cívica    

Os diferentes grupos de trabalho têm realizado 
uma avaliação contínua do seu desempenho? 

   

Tem havido diversidade de instrumentos 
avaliativos? 

   

Há a possibilidade de complementar/fazer 
progredir o projecto? 

   

Há sugestões para que o trabalho decorra 
com maior proximidade face às expectativas 
criadas? 

   

Indique-as: 
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Orientações para a elaboração do Projecto Curricular de Turma 

Ensino Básico 
 

 
A caracterização da turma assume especial importância no 7º ano de 
escolaridade, atendendo a que os alunos são novos na escola. O Director de 
Turma, a partir dos dados recolhidos dos processos individuais dos alunos e dos 
inquéritos, deverá fazer uma caracterização o mais exaustiva possível de todos os 
aspectos. 
Nos 8º e 9º anos, apesar de existir informação mais completa sobre o 
conhecimento de cada aluno, o Conselho de Turma deve ter em atenção que, na 
fase de adolescência, os alunos frequentemente, de um ano para o outro, alteram 
a sua personalidade, disposição ou maneira de estar. 
 
A partir da caracterização da turma, o Conselho de Turma deve definir os 
problemas identificados e as prioridades definidas para a turma, tendo consciência 
de que o Projecto Curricular de Turma é um documento dinâmico que deve 
promover a reflexão, avaliação e, se necessário, reformulação do mesmo. 
 
As 10 competências gerais definidas pelo Ministério da Educação, devem começar 
a ser desenvolvidas logo a partir do 7º ano mesmo que se privilegiem algumas em 
detrimento de outras. É de salientar que as competências gerais podem ser vistas 
como um todo e não separadas umas das outras. Como tal, não faz sentido 
desenvolver apenas algumas competências antes do 9º ano. A correcção 
linguística deve ser exigida em todas as áreas curriculares por todos os 
professores. 
O Conselho de Turma deve reflectir sobre a forma como vai desenvolver as 
competências gerais, sendo fundamental um trabalho de equipa. 
 
As competências específicas, definidas pelos grupos disciplinares, devem ser do 
conhecimento de todos os professores do Conselho de Turma, de forma que todos 
possam intervir no processo de ensino/aprendizagem. 
 
As estratégias educativas globais para a turma devem ser definidas por todos e é 
de enorme importância que sejam rigorosamente cumpridas para prevenir 
problemas, nomeadamente, de comportamento da turma. 
 
A articulação curricular é um ponto fundamental a desenvolver pois permite que 
alunos e professores vejam a aprendizagem como um todo e não como 
compartimentos estanques de cada área disciplinar. Por outro lado, são 
identificados os conteúdos onde as várias disciplinas se tocam, proporcionando a 
organização de visitas de estudo e de outras actividades em conjunto. 
 
A identificação dos recursos é necessária para que o Projecto se possa 
concretizar. 
 
A utilização de uma grelha para avaliar o Projecto Curricular de Turma permite que 
em todas as turmas sejam avaliados os mesmos itens, promovendo uma 
uniformização ao nível de ciclo. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DA PORTELA 

ANO LECTIVO 200__/200__ 
 
Nome do aluno ____________________________________ Nº____  Turma ______ 
 
O Conselho de Turma decidiu proceder a uma avaliação individualizada do aluno, com 
vista ao seu sucesso escolar, pelo que determina a adopção de um plano individual de 
recuperação nos termos que adiante se determinam. 
 
____ / ____ / ____                                 O Director de Turma _____________________ 
 
 

PLANO INDIVIDUAL DE RECUPERAÇÃO 
 

Principais dificuldades detectadas: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de apoio educativo já implementadas e que serão reforçadas: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de apoio educativo a implementar: 
�Alterações de estratégias na aula (indicar as disciplinas e as estratégias): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Apoio individualizado nas disciplinas de: 
   (em anexo documento com indicação dos conteúdos a trabalhar e formas de concretização 
propostas) 
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�Apoio em pequeno grupo: 
(em anexo documento com indicação de conteúdos a trabalhar e formas de concretização 
propostas) 
 
 
 
 
�Trabalho orientado pelos professores da BE – CRE 
 
 
 
 
 
�Realização de trabalhos individuais, orientados pelo professor, fora da sala de aula 
(indicar as disciplinas): 
 
 
 
 
�Observações: 
 
 
 
 
 
São deveres do encarregado de educação: 
Controlar a assiduidade do aluno; 
Estimular a pontualidade; 
Estimular o aluno a frequentar as aulas de apoio; 
Conhecer o horário lectivo, estabelecer um horário de estudo e zelar pelo seu cumprimento; 
Verificar a realização dos trabalhos de casa e analisar os motivos que levaram à sua falta; 
Acompanhar as actividades lectivas do aluno, tomando conhecimento dos cadernos diários; 
Dialogar com o aluno no sentido de se informar dos seus progressos e dificuldades. 
 
 É da responsabilidade do aluno: 
Estar atento e participar nas aulas; 
Pedir ajuda ao professor quando tiver dúvidas; 
Frequentar as aulas de apoio; 
Realizar os trabalhos propostos ou justificar a sua não realização; 
Estudar regular e metodicamente; 
Utilizar a BE – CRE sempre que recomendado; 
Ser assíduo e pontual; 
Fazer-se acompanhar do material necessário para as aulas; 
Alterar o comportamento/atitude na sala de aula ou fora dela. 
 
O Aluno __________________ O E. Ed. ________________ O DT ___________ 
 
Data ____/____/____ 
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Ano lectivo 200__/ 200__ 
 

PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 
ENSINO SECUNDÁRIO 

 
___ ANO/TURMA ___ 

 

 

� Caracterização da turma 

 

 

� Problemas identificados 

 

 

� Prioridades definidas 

 

 

� Metas/ competências gerais 

 

 

� Estratégias educativas globais para a turma 

 

 

� Operacionalização transversal 
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Orientações para a elaboração do Projecto Curricular de Turma  
Ensino Secundário 

 
Caracterização da turma 
Dados iniciais recolhidos no processo de matrícula, no processo individual do aluno e 
nos inquéritos aos alunos e aos pais/encarregados de educação: 
� Número de alunos; 
� Sexo / Idades; 
� Proveniência; 
� Situação escolar no ano lectivo anterior: 

• Alunos com boa / má preparação anterior; 
• Indicar repetentes e alunos com retenção em algumas disciplinas ou a fazer 
melhorias; 

� Alunos NEE – Atenção ao Plano Educativo Individual (P.E.I) – Convocar a colega 
do Ensino Especial para a reunião; 

� Alunos SASE; 
� Ocupação dos tempos livres; 
� Interesses e expectativas; 
� Hábitos e métodos de trabalho, técnicas de estudo e organização de materiais; 
� Habilitações literárias dos pais/encarregados de educação; 
� Expectativas dos encarregados de educação com base no inquérito das matrículas 

– Será completado após inquérito aos pais/encarregados de educação  feito pelo 
Director de Turma. 

 
Problemas identificados 
� A partir dos processos individuais do aluno ou de informações do Director de 

Turma anterior. 
� Resultados de avaliação diagnóstica: nível de conhecimentos – falta de bases, 

dificuldades específicas. 
� Observação na sala de aula nas primeiras semanas – postura / empenho / 

dinâmica de grupo / realização dos trabalhos de casa. Quando positivos estes 
aspectos inserem-se apenas na caracterização. 

� Eventualmente sinalizar alunos com necessidades educativas especiais. 
� Logo que possível indicar ao SPO alunos que poderiam/deveriam repensar o 

agrupamento e/ou a procura de outros currículos.  
 
Os professores falam brevemente das competências gerais e específicas de cada 
disciplina e tentam articular as competências, adequando-as ao perfil da turma. Se 
possível, indicar as disciplinas em que haverá articulação.  

 
Prioridades definidas 
� Definição de normas de convivência na sala de aula – versão final do regulamento 

da sala de aula, após contribuição de professores, alunos, e pais/encarregados de 
educação; 

� Reforço da importância da pontualidade, penalizando quando não é a desejável – 
definir regras comuns; 

� Exigência quanto ao comportamento dentro e fora da sala de aula – postura e 
linguagem; 

� Quando há problemas de comportamento – definição dos lugares na sala 
� Rigor na expressão escrita; 
� Exigência face a caligrafias ilegíveis. 
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Metas / competências gerais 
� Participação na dinâmica de grupo; 
� Assunção de responsabilidades; 
� Mobilização de conhecimentos; 
� Capacidade de análise de textos ; 
� Capacidade de síntese; 
� Capacidade de comunicar com correcção linguística; 
� Construção de autonomia; 
� Pesquisa de forma autónoma; 
� Alargamento de horizontes – fruição cultural; 
� Abertura à diversidade cultural na União Europeia e no mundo. 

Estratégias educativas globais para a turma 
� Integrar o aluno na turma; 
� Transmitir informações: objectivos; avaliação,… 
� Gerir/resolver problemas de comportamento/atitudes – definir estratégias /medidas 

comuns a adoptar;  
� Ultrapassar as dificuldades resultantes da transição para o secundário; 
� Reforçar a responsabilização do aluno pelo seu processo de aprendizagem. 

Alunos e pais/encarregados de educação têm conhecimento das planificações e 
dos critérios gerais e específicos de avaliação; 

� Fomentar métodos de trabalho; 
� Fomentar técnicas de estudo variadas e mais produtivas; 
� Colaborar com os pais/encarregados de educação – em reuniões, contactos 

individuais, actividades – envolvendo-os na vida escolar dos educandos e na 
construção do Projecto Curricular de Turma – visitas de estudo, contactos e 
convites a entidades, festas,...); 

� Solicitar e incentivar a colaboração dos representantes dos alunos; 
� Realizar actividades diversificadas; 
� Marcar testes sem sobrecarregar os alunos – nunca mais de um por dia e, se 

possível, não mais de três por semana; 
� Os trabalhos realizados em casa devem ser apresentados na aula; 
� Estratégias relacionadas com dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências de 

conhecimentos:   
• Proposta de apoio; 
• Tutoria – O aluno é seguido por um professor que lhe orienta o estudo; 
• Apoios já disponíveis para os alunos em geral e para os alunos NEE. 

� 11º ano – Orientar os alunos para a escolha das disciplinas de 12º ano, de acordo 
com os cursos a que irão candidatar-se – Director de Turma em trabalho 
coordenado com o SPO; 

� 12º ano  
• Informar sobre exames nacionais, avaliação e acesso ao ensino superior; 
• Informar sobre cursos e saídas profissionais – em colaboração com o SPOE. 

 
Actividades previstas 
� Visitas de estudo; 
� Outras actividades. 
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Ano lectivo 200__/ 200__ 

 
Avaliação e Actualização do Projecto Curricular de Turma 

 
ENSINO SECUNDÁRIO 

______ ANO/TURMA  ______ 
 
 

� Os problemas identificados estão a ser superados?  
� . 

 
�  Novos problemas identificados  

� . 
 
� Prioridades definidas 

� . 
 
� Metas / competências gerais 

� . 
 
� Estratégias educativas globais para a turma – objectivos já 

alcançados ou a prosseguir 
� . 

 
� Actividades previstas – balanço  

� . 
 
� Novas actividades 

� . 
 
� Apoios NEE  

� . 
 
� Pedido de apoios 

� . 
 
� Cumprimento das Planificações 

� . 
 
� Avaliação dos alunos em geral:   

� Atitudes e valores –  
� Trabalho desenvolvido – 
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Modelo de Guião para projecto extra-curricular 
 

A – Identificação da equipa responsável 

 

B – Identificação e caracterização das necessidades de intervenção 
 

C – Caracterização do projecto 

1. Descrição da área temática de intervenção 

2. Tema do plano de actividades 

3. Finalidades do Projecto 

4. Objectivos  

5. Participantes envolvidos  

6. Público-alvo 

7. Espaços físicos onde se desenrolará o Projecto 

8. Conteúdos a abordar durante o Projecto 

9. Recursos materiais necessários 

10. Estratégias metodologias e actividades 

11. Tempo de duração do Projecto 

12. Resultados a obter 
 

D – Descrição geral do projecto, explicitando as estratégias e a forma de 
organização interna 

1. Desenvolvimento das acções 

2. Informação detalhada das actividades 
 

E – Avaliação 

1. Identificação do que vai ser avaliado 

2. Meios e momentos de avaliação 

3. Participantes envolvidos na avaliação 
 

F – Conclusão 

Professor coordenador   

Professores intervenientes  

Alunos coordenadores  

N° de horas de funcionamento  

Local de actividades  

Contactos  


