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“O único sítio onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário” 
 

Einstein 
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NOTA EXPLICATIVA 

 O Projecto Educativo da Escola (PEE) para o triénio 2008-2009, 2009-2010 e 2010-

2011 foi elaborado pela equipa abaixo designada, mandatada pela Direcção Executiva, por 

indicação do Conselho Pedagógico 17 de Julho de 2008. A equipa agradece a todos os que 

colaboraram na recolha de informação, no tratamento de dados, nos pareceres e que, com as 

suas sugestões, contribuíram para a elaboração deste documento. 

  Etapas: 

1 – Elaboração de um questionário diagnóstico para identificação dos temas, domínios 
escolares e palavras chave a figurar no PEE. Apresentação do questionário a todos os 
professores e recolha de sugestões em função das respostas dadas: 

- Workshop de lançamento do Projecto Educativo, com todos os Departamentos (4 de 
Setembro de 2008) 

-Tratamento dos dados recolhidos a apresentar aos Departamentos, Conselho 
Pedagógico, Equipa do Projecto Curricular de Escola e Grupo de Auto-Avaliação 

          2 – Questionários a aplicar à comunidade escolar  

             - Colaboração dos Departamentos 

             - Sugestões de trabalho (primeiro e segundo períodos do presente ano lectivo) 

         3 – Tratamento de dados  

        Conclusões 

        Avaliação do PEE 

       Definição de Metas para o próximo ano lectivo (segundo e terceiro períodos) 

       4 - Actualização e reorientação (segundo e terceiro anos) 

 
A Equipa do Projecto Educativo: 
 
Maria da Piedade Taborda 
Maria de Fátima Vieira Correia 
Maria Helena Pimenta 
 
Barreiro, Setembro de 2008  
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“A educação é (assim) o ponto em que se decide se se ama suficientemente o mundo 

para assumir responsabilidade por ele e, mais ainda, para o salvar da ruína que seria 

inevitável sem a renovação, sem a chegada dos novos e dos jovens. A educação é também o 

lugar em que se decide se se amam suficientemente as nossas crianças para não as expulsar 

do nosso mundo deixando-as entregues a si próprias, para não lhes retirar a possibilidade de 

realizar qualquer coisa de novo, qualquer coisa que não tínhamos previsto, para, ao invés, 

antecipadamente as preparar para a tarefa de renovação de um mundo comum.»  

HANNAH ARENDT, “ A Crise na Educação”, in Quatro Textos Excêntricos, Relógio 
d’Água Ed., 2000, pp.52-53  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Projecto Educativo (PEE), juridicamente consagrado no diploma que regula a 

autonomia da Escola (Decreto-Lei 43/89, de 3 de Fevereiro, e alvo de sucessivas 

regulamentações, como o Decreto-Lei 115-A/98, no artº17 e, mais recentemente, o 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril), é, pela sua natureza, o instrumento mais importante 

na definição das orientações, das estratégias e das políticas educativas. É o documento que 

“consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos órgãos de 

administração e gestão, para um horizonte de três anos, no qual explicitam os princípios, os 

valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa”.1   

Com o PE, a Escola assume e desenvolve um processo de identidade fundamental para 

o exercício dessa autonomia. A finalidade do PE é a de definir os princípios orientadores que 

promovam o desenvolvimento pessoal e social dos alunos e da comunidade em que a escola 

se insere e que pretende servir. “O PE considera, entre outras coisas, como metas 

educacionais transformar a escola num pólo de cultura em interacção com a comunidade, de 

modo a proporcionar um intercâmbio enriquecedor entre a escola e o meio envolvente, 

‘contribuir para o desenvolvimento do espírito de entreajuda, através da adaptação de 

estruturas e de uma dinâmica de processo participativo de toda a comunidade educativa’ e 

‘promover actividades que integrem elementos da escola e do meio envolvente”2  

Delinear um Projecto Educativo é traçar uma rota, é saber por e para onde se caminha, 

com toda a comunidade educativa. É no Projecto Educativo que encontramos as orientações 

para atingir de forma consciente as metas a que nos propomos. O Projecto Educativo visa 

fundamentalmente o envolvimento e a participação de cada um e de todos na construção de 

uma Escola que se quer dinâmica, humanizada, participada, participante e integradora pois tal 

como nos lembra Hannah Arendt na epígrafe “se amamos suficientemente as nossas crianças, 

não as [podemos] expulsar do nosso mundo deixando-as entregues a si próprias”.  

 

                                                
1 Decreto-Lei n.º 115-A/98, art.º 3, n.º 2 a e Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, artigo 9º, ponto 1, 
alínea a)..   
2Curado, Ana Paula, A Construção do Projecto Educativo de Escola: Estudo de Um caso numa Escola 
Secundária, Lisboa, Instituto de Inovação Educacional, colecção Desenvolvimento das Organizações Escolares, 1997, p.39 
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Como instrumentos operacionalizadores do PEE temos o Plano Anual de Actividades 

e o Projecto Curricular de Escola, numa lógica de interdependência, como se exemplifica: 

 
 

 
3 

“O processo de construção da identidade de uma escola enquanto organização passa, 

por um lado, pela construção de uma imagem exterior que se repercute na sua auto-imagem; 

e, por outro lado, por um movimento, consciente ou não, da defesa da sua individualidade 

própria e por uma integração específica no sistema educativo.” 3 O PE ajuda a definir a 

identidade da escola pois contém as directrizes fundamentais para a condução das actividades 

educativas, de forma a adequá-las aos desafios educativos e formativos dos alunos e da 

comunidade em que a escola se insere e que pretende servir.  

 Construir um PE é reflectir, questionar-se, identificar problemas, questionar decisões e 

resultados, avaliar resultados, cooperar nas soluções, mobilizar a comunidade escolar no seu 

conjunto em torno de objectivos comuns, de forma a perspectivar o futuro, tendo em vista a 

qualidade e o sucesso. Neste sentido, o Projecto Educativo é um trabalho colectivo que 

reflecte a imagem da escola e de toda a comunidade: daqueles que nela exercem a sua acção 

educativa e dos que nela recebem a sua formação e preparação para a vida, como cidadãos 

activos e informados e agentes económicos válidos e responsáveis. A construção de um PE 

desenvolvido no sentido de proporcionar aos alunos uma formação pessoal e científica de 

excelência, pressupõe o conhecimento das características, interesses e expectativas dos 

mesmos; o conhecimento do contexto (interno e externo) em que se desenvolve o processo 

educativo; o estabelecimento de prioridades educacionais e a identificação de estratégias de 

intervenção; a participação de todos os intervenientes; a optimização de recursos a fim de 

criar condições em que os professores e alunos se enriqueçam na dinâmica própria do 

processo pedagógico. 

                                                
3 Ibidem, p.57 
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 Conscientes das dificuldades que enfrentamos, procuraremos criar um documento útil, 

que se assuma como transformador do real em que nos inserimos, que potencie um novo olhar 

da escola sobre si mesma e um teste à sua capacidade contínua de auto-avaliação e 

regeneração. À ideia de projecto encontra-se subjacente “uma dimensão prospectiva de 

antecipação, de representação de um real possível” 4  e do envolvimento de diferentes actores 

num processo de construção colectiva de algo que se vislumbra como possível e desejável. 

Enfim, um documento estruturador da nossa identidade, em que todos se revejam. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração deste Projecto Educativo partiu-se da análise dos anteriores bem 

como de outros documentos que suportam este instrumento (tais como: estatísticas do INE, 

estatísticas internas, registos da equipa de auto-avaliação, Programa ENES – resultados dos 

exames nacionais, questionários já aplicados à comunidade educativa, sugestões dos 

Departamentos e grupos disciplinares), reflectiu-se sobre a legislação existente e realizou-se 

um trabalho de investigação sobre o que é um Projecto Educativo de Escola. Numa fase 

posterior, lançou-se um debate interno alargado a todos os intervenientes que serviu para o 

diagnóstico e a perspectivação de estratégias a adoptar.  

A partir daqui proceder-se-á ainda à aplicação e análise estatística de inquéritos a fim 

de confirmar ou redefinir as linhas estratégicas de actuação da escola bem como detectar 

novos problemas. Pretende-se, assim, recolher uma amostra significativa nos domínios 

referidos. A elaboração dos questionários é feita com base em critérios definidos pela equipa 

de trabalho, a saber: 

- envolvimento de diferentes elementos do público-alvo, na sua elaboração; 

- definição de variáveis comuns a todos os inquéritos sempre que possível (sucesso 

escolar, ambiente de trabalho, espaços e equipamentos, relação escola/família, funcionamento 

dos serviços, segurança…); 

- predomínio de questões de resposta fechada; 

- avaliação dos resultados em Conselho Pedagógico; 

 Da análise dos dados recolhidos concluir-se-á da adequação às expectativas da 

comunidade escolar, e  referir-se-ão aspectos passíveis de serem melhorados, numa dinâmica 

de permanente (re)construção, girando em ciclos sucessivos de investigação-fundamentação-

acção-reflexão-redefinição da acção. 

                                                
4 Barbier, Elaboração de projectos de acção e planificação, Porto Editora, Porto, 1991. 
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O organigrama que se segue sistematiza os principais passos para a sua consecução: 

 

        →                             →                                  →                               →                                  →                              

  

  

 

 

Pretendeu-se elaborar um documento objectivo e de fácil consulta. Este Projecto 

Educativo visa mostrar em que medida a escola se propõe assegurar a continuidade dos 

projectos e acções bem sucedidos e estabelecer novas metas de desenvolvimento, bem como 

definir mecanismos de avaliação que permitam descobrir as razões de insucesso de algumas 

medidas e reformulá-las. Mostra sobre o quê, e como a escola reflectiu ao analisar-se a si 

mesma, clarificando o plano de acção que pretende desenvolver para melhorar a qualidade do 

serviço que oferece e presta. 

O seu conteúdo abrange um período temporal de três anos lectivos, podendo, 

entretanto, ser revisto face a novos condicionalismos e conjunturas. A sua avaliação é da 

competência do Conselho Geral, ouvido o Conselho Pedagógico que emitirá parecer tendo em 

conta os seguintes parâmetros: 

 - pertinência (relação das acções previstas e desenvolvidas às efectivas necessidades 

da escola) 

 - consistência (dos objectivos a atingir) 

 - conformidade (acções realizadas em função dos objectivos, princípios e finalidades 

estabelecidas). 

 - eficiência (verificação dos recursos postos à disposição). 

 - eficácia (avaliar os resultados com os recursos investidos). 

 
 
 

3. PRINCÍPIOS E VALORES QUE ORIENTAM O PROJECTO 
 
 A principal finalidade da Escola, na sociedade actual, é a de formar jovens 

responsáveis, participativos e informados, conscientes, críticos, capazes de intervir de forma 

consciente e responsável e assumir em pleno a sua cidadania, um cidadão livre, autónomo, 

Constituição 
da equipa     

 
Diagnóstico           

   Áreas de    
intervenção           

    Definição 
metas/objectivo
s 

Estratégia 
global de 

acção 
Programação 
Planificação 
 

Avaliação 
 

 
Emergência do PEE Elaboração do PEE Realização do PEE 
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solidário, defendendo os princípios de vivência democrática, respeitando os outros e a si 

próprio, aceitando e respeitando as diferenças de ideias e culturas, aberto ao diálogo e à 

tolerância. 

 Para exercer uma cidadania consciente é necessaria a aquisição e desenvolvimento de 

competências, valores e saberes. 

 
As competências estruturam-se em torno de 4 eixos fundamentais:  

• Aprender a conhecer – adquirir competências de compreensão e selecção de 

informação relevante para conhecer o mundo que nos rodeia; 

• Aprender a fazer – aquisição de conhecimentos que permitam uma acção sobre o 

meio envolvente; 

• Aprender a viver juntos – como modo de participar e cooperar com os outros na 

realização das diferentes actividades humanas; 

• Aprender a ser – construção de uma identidade baseada numa autonomia solidária e 

responsável consigo e com os outros. 

 

Os valores por que a escola deve pautar a sua actuação são: 

• A assunção de valores éticos; 

• A cidadania; 

• A universalidade;  

• A solidariedade entre os homens; 

• A curiosidade intelectual e científica; 

• O espírito crítico e construtivo; 

• A valorização da identidade nacional no quadro da tradição universalista europeia e 

da crescente interdependência e necessária solidariedade entre os povos do Mundo. 

 
 

 Os saberes a atingir baseiam-se na orientação didáctica, pedagógica e científica que 

decorre dos planos curriculares e que é criteriosamente delineada nos Departamentos, quer no 

âmbito das áreas específicas do conhecimento, quer no âmbito das competências transversais. 

Permitem dotar o aluno de um leque de conhecimentos e competências sólidos, que 

providencie a conclusão da escolaridade secundária, o ingresso no ensino superior e uma boa 

transição para o mercado de trabalho, se a sua opção for optar por num curso profissional. 
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Estas competências, valores e saberes deverão propiciar uma cultura de exigência e 

tornar os alunos capazes de adquirir, num processo qualitativo e gradual, hábitos de trabalho, 

individual e de grupo, e que os tornarão indivíduos completos nos campos moral, cívico, ético 

estético, na vida profissional e pessoal e lhes permitam uma valorização pessoal, uma 

qualificação, com base nos instrumentos e ferramentas técnicas, intelectuais e morais, que os 

torne aptos para o exercício de funções diferenciadas na economia globalizada e competitiva 

que caracteriza a sociedade actual. 

  Por isso, as palavras que servem de lema a este Projecto Educativo resumem os 

princípios que devem pautar a actuação dos diferentes actores. Aos três conceitos mais 

apontados pelos professores – sucesso, rigor, disciplina – que já serviam de mote ao Projecto 

Educativo anterior e surgem numa linha de evolução, mostrando que os desígnios a perseguir 

se mantêm, a equipa juntou um quarto – iniciativa – que dá conta do espírito de 

empreendedorismo que queremos incentivar nos jovens que nos foram confiados e que se 

traduz num dos objectivos a perseguir. 

 
 
 

4. DIAGNÓSTICO  
 

 4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A caracterização da escola assenta, essencialmente, em três vertentes: descritiva, 

reflexiva e prospectiva - definidas a partir dos inquéritos, relatórios e estatísticas  

apresentados em anexo:  

• A) Descritiva – descrição dos recursos físicos e humanos, da população escolar e do 

funcionamento e organização da escola. 

• B) Reflexiva – reflexão e crítica dos aspectos positivos e menos positivos da escola, 

obtida através de inquéritos de recolha de opinião de professores, alunos, pais, 

funcionários. 

• C) Prospectiva - considerando as expectativas da comunidade escolar face ao 

desenvolvimento da escola, a partir de inquéritos dirigido à comunidade escolar, 

focando os aspectos mais prioritários e decisivos para futuro da escola.  
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Quem somos 
 
4.1.1 – Três décadas de história da Escola 
 

 A Escola Secundária de Santo André iniciou a sua actividade em 1977. Foi criada pela 

portaria nº 782/77, com o nome de Escola Secundária do Barreiro. Foi a primeira escola 

secundária de raiz do Concelho. A portaria nº 15 de 06/01/85 atribuiu-lhe o nome actual. 

Festejou no ano lectivo de 2007-2008 o seu trigésimo aniversário.  

O logótipo foi feito por um professor do Departamento de Artes, o Dr. Vítor Rosa, no 

início do funcionamento da escola. Está presente nos cabeçalhos das folhas de teste e em 

outros materiais como elemento identificativo.  

A tradição educativa desta escola tem-se pautado por princípios humanistas, de 

educação para a cidadania e por procedimentos pedagógicos actualizados e coerentes. Nos 

seus trinta anos de actividade, inscreve-se um vasto historial de acontecimentos que são fruto 

do entusiasmo e dinamismo dos órgãos directivos, dos seus professores e alunos. A 

experiência adquirida confere à escola uma dimensão progressivamente mais densa, mais rica 

de conhecimento, que importa preservar como reforço da sua identidade. Nascemos num 

contexto de democratização do sistema educativo e, ao longo do tempo, temos investido na 

qualificação dos nossos recursos físicos e humanos. Orgulhamo-nos de ter formado, neste 

espaço, milhares de alunos. Aqui trabalharam, procurando dar o seu melhor, centenas de 

professores e dezenas de funcionários. Esse passado atesta o nosso valor como instituição ao 

serviço da educação de toda a comunidade envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua composição podemos observar a representação estilizada de um o mocho, o 

símbolo da sabedoria. O corpo e as asas assumem a forma de um livro, o bico um aparo, e as 

patas assemelham-se a pernas humanas, que emprestam vida ao desenho e, ao mesmo tempo, 
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lembram a caminhada que, diariamente, fazemos para a Escola, este espaço do Saber que nos 

une.  

As cores representativas da Escola são o preto, o verde e o amarelo, as cores da 

bandeira, em que se encontra o logótipo da escola 

 

 

4.1.2 - O espaço físico 
 
 

 A escola é constituída por cinco blocos de dois pisos cada um, obedecendo a uma 

concepção modular de linhas rectas, por um bloco central, com vários serviços, um pavilhão 

desportivo e recintos exteriores polidesportivos. Dispõe ainda de um amplo espaço, o 

polivalente, utilizado para vários fins, nomeadamente ocupação de tempos livres dos alunos, 

exposições, divulgação de informações e divulgação de eventos. Está rodeada de um amplo 

espaço verde e jardins. 

 Possui ainda as seguintes instalações: 

 

• 5 Blocos com 57 salas (salas de aulas, laboratório, gabinetes), estando algumas 

especialmente equipadas em função da utilização a que se destinam, como se pode ver 

na tabela que se segue. 

 

• Bloco Central com: 

 
     - Refeitório e Bar 

     - Espaço Polivalente 

               - Reprografia 

     - Sala de Directores de Turma e de atendimento aos Encarregados de Educação  

           - Secretaria 

            - Conselho Executivo 

            - PBX 

            - SASE 

 - Gabinete de Apoio Educativo (GAE) 

 

 
 
 



 

15 
 

 Nos restantes Blocos localizam-se: 
 
• Serviço de Psicologia e Orientação Escolar (SPO) 

• Gabinete de Apoio Educativo/Ensino Especial 

• Anfiteatro 

• Centro Novas Oportunidades (CNO) 

• Sala de Estudo 

• Biblioteca 

• Salas para os Clubes/Projectos 

• Gabinetes de Trabalho dos Departamentos e Grupos Disciplinares 

• Grupo Desportivo da ESSA 

 

 
Bloco 

 

 
Salas 

normais 

 
Salas de 

Desporto/
Artes 

 
Laboratórios 

 

 
Gabinetes 

 

 
Total 

 

 
C1 

 
2 

 
1 

Informática - 6 
Matemática - 1 
Artes           - 1 

Informática 
Clube de Informática 

 
11 

 
C 2 

 

 
7 

 
4 

 Artes 
Associação de Estudantes 

 
13 

 
C 3 

 
10 

  E.M.R                      -D 
Geografia/Economia 
Matemática 

 
13 

B 1 5  Biologia      - 1 

Biblioteca/C.R.E e 
Mediateca  
Filosofia/História       - J 
Inglês/Alemão            -G 
Associação de Pais 

 
 

11 

B 2 

 
 
 
 

3 

  
 
Química    - 1 
Física        - 1 
Geologia   - 1 

Anfiteatro 
Fotografia 
SPO/GAE                 -C 
Sala de Estudo 
Português/Francês    - H 
Química/Física 
Atelier de Artes 
Educação Física 
CNO 

 
 
 
 

14 

Total 25 5 12 19 62 
Salas, Gabinetes e Laboratórios da ESSA 
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Onde estamos 

       
      4.1.3 - Localização e caracterização demográfica 
       

A Escola Secundária de Santo André (ESSA) localiza-se na zona urbana da freguesia de 

Santo André, concelho do Barreiro, distrito de Setúbal. O Barreiro situa-se na margem 

esquerda do estuário do rio Tejo e ocupa uma área geográfica de 5000Km2, divididos por oito 

freguesias, nele vivendo cerca de 75 000 habitantes. A proximidade de Lisboa e as excelentes 

vias fluviais dos rios Tejo e Coina foram factores que contribuíram extraordinariamente para 

o desenvolvimento da região desde a Idade Média. Intensamente marcada pela 

industrialização desde 1907, com a instalação da Companhia União Fabril, a cidade adquiriu 

nas duas últimas décadas uma configuração diversa.  

Ao tornar-se uma zona dormitório de Lisboa, operaram-se neste concelho as 

transformações específicas das concentrações urbanas; isto é, o declínio das actividades 

agrícola e de pesca, com a consequente alteração da estrutura de emprego: descida dos valores 

relativos dos trabalhadores fabris e subida dos trabalhadores ditos terciários (Administração, 

Serviços, Comércio). O encerramento de vários sectores da Quimigal (antiga CUF) concorreu 

para o acentuar destes fenómenos. A crise económica internacional dos anos 70 e 80 atingiu 

profundamente o concelho que se viu perante a urgência de uma reconversão, procurando 

novas formas de organização económica como a opção por pequenas e médias empresas. 

Outro dado importante a ter em conta é o facto do Barreiro ter sido um concelho em forte 

crescimento demográfico, mas nas décadas de 80 e 90, juntamente com o Concelho de Lisboa 

foi o único a perder a população dos 13 que constituem a Área Metropolitana de Lisboa 

(dados dos Censos de 1991 e 2001) situação que se tem traduzido num decréscimo do número 

de jovens estudantes, facto que já tem reflexos na vida das escolas. 

 Como grande parte dos habitantes do concelho trabalha na capital, no sector dos 

serviços, não consegue, enquanto encarregados de educação, exercer plenamente a função 

educativa de acompanhar o processo de desenvolvimento escolar dos seus educandos. De 

facto, devido ao seu contexto sócio-profissional, os pais vêem-se compelidos a transferir para 

a escola quase toda a responsabilidade dos papéis educativos. Finalmente, de referir que a 

dissolução do tecido industrial lançou no desemprego bastantes famílias, debatendo-se estas 

com graves problemas económicos que afectam evidentemente o rendimento escolar dos seus 

filhos. Estamos num concelho onde a situação económica da maioria dos agregados familiares 

oriundos dos países africanos de expressão portuguesa, ou mais recentemente do Leste 
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europeu, é extremamente precária na sua generalidade. Por outro lado, a convivência de 

estudantes de diferentes origens acaba por conferir à escola a dimensão de espaço 

multicultural. Este é outros dos desafios que a instituição escolar enfrenta: o de integrar, 

aceitando e promovendo o direito à diferença. 

 No entanto, avizinha-se um crescimento significativo, em termos económicos e 

populacionais, dada a construção da futura ponte Barreiro-Chelas, do Aeroporto em 

Alcochete e da possível reabertura das oficinas da CP para a manutenção do TGV. 

Saliente-se a proximidade geográfica da freguesia do Poceirão, onde se encontra em 

construção uma plataforma de circulação de produtos comerciais entre o Oriente e a Europa 

Ocidental, o que se traduzirá na absorção de mão de obra especializada, quer na área de 

logística, quer na área de manutenção. 

O desenvolvimento turístico da costa alentejana (desde Tróia a Sines) permite antever o 

crescimento do sector de turismo e a deslocação de mão de obra especializada para assegurar 

os serviços que serão criados. 

A nossa escola encontra-se num plano elevado em relação à cidade, junto ao rio Coina, 

um braço do Tejo. Perto da Escola encontra-se o Parque da Cidade e, a 3 km de distância, a 

Mata da Machada, a principal zona verde do concelho. 

  A freguesia de Santo André tem uma população de 11 319 habitantes, dos quais 10 

327 eleitores, e uma densidade populacional de 2572,5 hab/km2 (segundo o Censo de 2001), 

numa área de 294 hectares. Comemora o seu dia a 25 de Outubro e o dia da Cidade do 

Barreiro a 28 de Junho.  

De entre as actividades económicas mais relevantes destacam-se a zona industrial de 

Sete Portais, Toyota e Renault - Quinta das Rabelas; a Parceria Geral de Pescarias-Azinheira 

Velha; Auto Reconstrutora Lda; Auto-recauchutagem Ilibertino; Materiais Eléctricos de 

António Macedo; Águas & Reis, Lda; Serralharia, S.P.M. Indústria de Ferro Serralharia; 

Indústria Farmacêutica “Farsul”; Bombas de Gasolina Mobil; distribuição alimentar: Lidl; 

vacarias; comércio local e representações das principais instituições bancárias. 

Quanto a serviços educativos, a freguesia dispõe de três creches – Os Reguilas, O 

Cantinho Alegre da Infância e O Caracol -, duas escolas primárias – a nº 1 e a nº 2 da Telha 

Nova -, uma Escola Preparatória – Quinta da Lomba – e uma escola Secundária – a Escola 

Secundária de Santo André.  
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No âmbito da saúde, tem o Centro de Saúde da Quinta da Lomba, o Centro de 

Hemodiálise das Gateiras, seis clínicas de serviços médicos especializados, consultórios 

particulares e duas farmácias. 

Na freguesia encontram-se as seguintes colectividades e associações: Galitos Futebol 

Clube, Grupo Recreativo da Quinta da Lomba, Futebol Clube da Quinta da Lomba, Grupo 

Desportivo O Independente, Associação Amizade e Cultura Infantil, Clube de Caçadores do 

Barreiro, Centro de Convívio da Quinta Marques da Costa, Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Santo André, Clube de Pesca de Copacabana, Agrupamento de 

Escuteiros 927, Artelier e Projecto Zénite. É também aqui que se situam o novo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários do Barreiro e o Parque da Cidade. A freguesia é servida por uma boa 

rede de transportes públicos e rede viária de acesso a Lisboa, por qualquer das pontes, 25 de 

Abril e Vasco da Gama.  

 
 
 
 
Esta é a ordenação heráldica do Brasão e Bandeira, publicada no Diário da República, 

III Série de 30/07/1996: 

 
Brasão 

 

 
  
 

 Escudo de prata, nave de vermelho de quatro estacas do 
mesmo; em chefe, cruz de Santo André, ancorada, de azul, à 
dextra e cruz da Ordem de Santiago, de vermelho, à sinistra; 
campanha ondeada de azul e prata. Coroa mural de prata de 
quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro, em 
maiúsculas: "SANTO ANDRÉ" - BARREIRO. 

Esquartelada de vermelho e   
branco. Cordão e borlas de prata 
e vermelho. Hasta e Lança de 
ouro. 

Bandeira 
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4.1.4 – Património Histórico e Cultural 
 

               As origens da Freguesia de Santo André são muito antigas e remontam ao ano de 

1320, ao lugar da Telha. Esta data surge referenciada em dois documentos do Mosteiro de São 

Vicente de Fora: uma carta de doação e uma carta de emprazamento, ambas referentes a 

vinhas – a vinha era, a par da madeira (sobretudo sobreiro), do sal, da moagem e da pesca, 

uma das principais actividades económicas da região. Ainda há poucos anos se produzia na 

Quinta das Canas os vinhos da conceituada marca “Telha”. 

Além do lugar da Telha não existiam povoados significativos, com excepção das 

quintas. O seu número está ainda hoje patente na toponímia da região: Quinta da Lomba, 

Quinta dos Arcos, Quinta das Canas, Quinta Marques da Costa e Quinta do Vale de Romão. 

Em 1487 confirma-se a existência de um agregado populacional à volta da Igreja de 

Santo André, edificada pelos moradores do lugar, como era hábito na época e dedicada ao 

orago da freguesia, festejado a 30 de Novembro. A igreja já não existe e o seu património 

encontra-se espalhado por vários locais. Durante o período dos Descobrimentos a principal 

actividade foi a construção naval e, até ao século XIX, não conheceu desenvolvimento 

económico de relevo.  

No século XVII a população diminuiu para apenas 112 habitantes, num total de 27 

fogos, acentuando-se esta tendência nas décadas seguintes. Em finais do século XVIII, depois 

do Terramoto de 1755, a freguesia da Telha chegou a ter apenas 14 fogos, para um total de 65 

habitantes (censo de Pina Manique). A igreja de Santo André passou a estar integrada na 

matriz do Lavradio. Na igreja existia uma imagem de Jesus dos Aflitos, a que eram atribuídos 

poderes milagrosos e que atraía numerosos peregrinos. Para os acolher foi edificado um 

hospital na Telha. 

No século XIX, a freguesia de Santo André conheceu algum dinamismo, primeiro 

devido à criação de uma fábrica de pólvora, junto ao rio - a Companhia de Hymalaite, que se 

passou a chamar Quinta do Himalaia ou da Caldeira -, e depois quando a família Bensaúde 

instalou uma indústria de seca do bacalhau, em 1891, na zona do cabo da praia da Telha, na 

Azinheira Velha, integrada na empresa da Parceria Geral das Pescas, à data sediada em 

Lisboa e hoje na freguesia. 

Estas duas empresas, as várias fábricas corticeiras espalhadas pelo concelho e a 

Companhia União Fabril (CUF), foram responsáveis pelo grande crescimento demográfico. 

Populações vindas de todo o país, especialmente do Alentejo, fixaram-se na freguesia, criando 

os bairros habitacionais da Quinta da Lomba, Telha Nova e Quinta dos Arcos.   
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Nos anos 50 do século XX, a população da zona da Telha aumentou 

consideravelmente e, em 25 de Outubro de 1973, foi recriada a Freguesia de Santo André, 

cujos limites foram alterados em 1985, com a criação de novas freguesias. Esta foi elevada a 

Vila em 21 de Junho de 1995.  

O património histórico e cultural encontra-se espalhado pela freguesia. Uma parte está 

exposta na Parceria Geral das Pescas, como a pia de água benta da antiga Igreja de Santo 

André, um canhão do século XVIII e uma âncora, retirados do leito do Coina. O restante 

património encontra-se, infelizmente, abandonado: é o caso dos vestígios de uma antiga nora 

e uma pedra de lagar, ambas na Telha Velha. 

 
 
4.1.5 - A rede escolar 

A escola pertence actualmente à Área Pedagógica do Barreiro, mas não está integrada 

em nenhum agrupamento. 

 

 

4.2  ESTRUTURAS E SERVIÇOS EDUCATIVOS 
 
4.2.1 - Regime de Funcionamento da Escola 
 

A escola abre às 08.00 e encerra às 24.00. Funciona em três turnos: manhã, tarde e 

noite. O estabelecimento mantém-se aberto, para além deste horário, aos fins-de-semana, para 

o exercício de actividades desportivas ou outras, de acordo com as solicitações da 

comunidade. 

 
4.2.2 – Horário 
 

O horário das actividades lectivas é definido pelo Regulamento Interno, obedecendo 

aos critérios e limites legais estabelecidos. A distribuição dos tempos lectivos pode ser 

alterada por razões de vária ordem, nomeadamente critérios pedagógicos, disponibilidade de 

recursos humanos e de gestão adequada das instalações. 

Os restantes serviços - Secretaria, Biblioteca, Sala de Estudo, Reprografia, Papelaria, 

Refeitório, Bar, Serviços de Acção Social Escolar, Serviços de Psicologia e Orientação e 

Centro Novas Oportunidades - possuem horários adequados aos serviços que prestam, 

publicamente afixados, e igualmente definidos no Regulamento Interno. 

 



 

21 
 

 
 
4.2.3 – Oferta Educativa 
 

A escola tem pugnado por uma grande diversidade na oferta educativa que propõe à 

comunidade, procurando dar resposta às mais variadas necessidades e acompanhar as políticas 

educativas da tutela. Relativamente aos critérios de natureza pedagógica para a constituição 

de turmas, tem cumprido a legislação em vigor, designadamente:  

 

- respeitar o número mínimo de 14 e máximo de 28 alunos por turma. Nos casos em 

que não se cumpra este número, proceder-se-á ao respectivo pedido de autorização; 

- não juntar todos os alunos em situação de retenção na mesma turma; 

- não incluir mais de dois alunos com necessidades educativas especiais na mesma 

turma, que, neste caso, não deverá ultrapassar o número total de 20 alunos; 

A estes somam-se outros aspectos de natureza pedagógica, considerados igualmente 

importantes, tais como: 

- equilibrar o número de alunos do sexo feminino e masculino; 

- respeitar as opções dos alunos no âmbito do plano curricular que traçaram; 

- aceitar irmãos a fim de manter a proximidade dos familiares; 

- em caso de não haver vaga, privilegiar a proximidade física da residência familiar. 

 
 

Actualmente existem 1435 alunos, repartidos entre o turno diurno (866) e o nocturno 

(569) e adultos em formação, frequentando diferentes opções: cursos científico-humanísticos, 

cursos profissionais, cursos de educação e formação, 3º ciclo do ensino básico, ensino 

recorrente por módulos capitalizáveis , de Educação e Formação de Adultos . Existe ainda um 

Centro de Reconhecimento e Validação de Competências (Centro Novas Oportunidades), a 

funcionar desde o ano lectivo de 2006/07 (101 adultos certificados), que trouxe, de novo, à 

escola uma população que dela andava afastada e que, por esta via, reconhece a necessidade 

da aprendizagem continuada ao longo da vida. A Escola é frequentada por alunos da freguesia 

mas também por alunos das freguesias e dos concelhos vizinhos, em virtude da variedade da 

sua oferta educativa.  
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No ano lectivo de 2008/09, os alunos estão repartidos pelas seguintes opções e cursos: 
 

ENSINO DIURNO 

Ano Curso Designação Turma 

 

 

 

 

9º 

 

 

 

 

 

CEF 

 

TIPO II – NÍVEL 2 

Acompanhante de Crianças 
Práticas e Técnico Comercial 
Instalação e Reparação de Computadores 
Operador de Sistemas Ambientais 
 
TIPO III – NÍVEL 3 

Operador de Fotografia 
Instalação e Operador de Sistemas Informáticos 
 

 

 

1 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 

 

 

Científico-Humanístico 

 

 

 

Ciências e Tecnologias 
Ciências Sócio-Económicas 
Línguas e Humanidades 
Artes Visuais 

 

5 
1 
1 
1 

 

 

 

 

10º 

 

 

 
 
Profissional 

 
Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho 
Técnico de Informática e Gestão 
Técnico de Apoio à Infância 
Técnico de Design Gráfico 

 
1 
1 
1 
1 

 

 

Científico-Humanístico 

 

 

 

Ciências e Tecnologias 
Ciências Sócio-Económicas 
Línguas e Humanidades 
Artes Visuais 

 
4 
1 
1 
1 
 

 

 

 

 

11º 

  

Profissional 

 
Técnico de Informática e Gestão 
Técnico de Análise Laboratorial 
Técnico de Design de Interiores e Exteriores 

 
1 
1 
1 
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ENSINO NOCTURNO 

Ano Curso Designação Turma 

 

 

Científico-Humanístico 

 

 
Ciências e Tecnologias 
Ciências Sócio-Económicas 
Línguas e Humanidades 
Artes Visuais 

 
     3 

1 
1 
1 

 

Tecnológico 

 
Desporto 

 
1 

 
Profissional 
 

 
Técnico de Informática e Gestão 
Técnico de Análise Laboratorial 
Técnico de Design de Interiores e Exteriores 
 

 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

12º 

 

 

 
CEF 

 
Técnico de Informação e Animação Cultural 

 
1 

Ano Curso Designação Turma 

10º 
Módulos Capitalizáveis 

Científico-Humanístico 

Ciências e Tecnologias 
Ciências Sociais e Humanas 
 

 
1 
1 

11º 
Módulos Capitalizáveis 

Científico-Humanístico 
Ciências e Tecnologias 
Ciências Sociais e Humanas 

1 
1 

Módulos Capitalizáveis 

Científico-Humanístico 
Ciências e Tecnologias 
Ciências Sociais e Humanas 

1 
1  

12º Módulos Capitalizáveis 

Tecnológico 
 
 Informática 

 
1 

Módulos Capitalizáveis Regime Não Presencial - Exames 1 

Inglês 4 Formações Modulares 
Francês 1 

RVCC Básico 
Secundário 

3 
4 

 
EFA B3 

 
Básico - Educação e Formação de Adultos 

 
3 

 
EFA B4 

 
Secundário - Educação e Formação de Adultos 

 
10 
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 CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES (CNO) 
 

 O Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Santo 

André, foi criado na Escola Secundária de Santo André a 13 de Outubro de 2006. Está 

inserido na rede nacional de centros RVCC. O seu objectivo é reconhecer, validar e certificar 

as competências que os adultos adquirem ao longo das suas vidas, nas várias vertentes da sua 

actuação (pessoal, profissional e social). A certificação dessas competências traduz-se num 

certificado equivalente, para todos os efeitos legais, a qualquer outro diploma atribuído pelo 

sistema educativo formal. É uma estrutura que constitui um meio privilegiado para dar 

resposta às necessidades de qualificação da população adulta, alargando a sua acção para os 

diferentes níveis de ensino e também para o reconhecimento e validação de competências 

para efeitos profissionais. Em simultâneo, procura ainda melhorar as acções formativas que 

desenvolve. 

O Centro Novas Oportunidades aposta num inovador modelo de Educação e Formação de 

Adultos que valoriza os saberes e competências adquiridos ao longo da vida, dando aos 

adultos, maiores de 18 anos, uma nova oportunidade de completarem a escolaridade 

obrigatória. 

De acordo com o seu perfil, os adultos são encaminhados para um processo RVCC, mais 

curto, ou para um Curso EFA, com maior duração porque pretende responder a necessidades 

reveladas pelo adulto. Ambos os percursos valorizam as competências adquiridas ao longo da 

vida. 
 O Centro rege-se pela Carta de Qualidade dos Centros Novas Oportunidades certificados pela 
ANQ. 

 

4.2.4 – Oferta Extra-Curricular 

 
A criação de clubes e a elaboração de projectos de vária ordem têm contribuído para o 

enriquecimento da escola a nível pedagógico, cultural, científico e material. Têm sido 

apoiadas e incentivadas, assegurando-se, quando possível, os meios humanos e materiais 

necessários. 
As Actividades Extra-Curriculares desenvolvem-se no âmbito de: 

a) Clubes; 

b) Sala de Estudo; 

c) Projectos / Actividades sócio-educativas; 

d) Outros que venham a ser aprovados no âmbito do Plano Anual de Actividades. 
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PROJECTOS | COORDENADORES 

2008-2009 

OEME • Observatório do Estudo do Meio e Empregabilidade | Manuela Rocha 

Programa  
SÓCRATES • Ensinar/Educar: Escola e Comunidades Educativas | Alzira Mendes 

 Ciência Viva • O meio esse laboratório| Leonor Martins  

CRIE • Moodle | Nuno Ramalho  

PNL • Plano Nacional de Leitura |  Fernanda Afonso e Fátima Correia  

Solidariedade 
Além Fronteiras 

• Apelar à Solidariedade | Fortunata Beatriz e Madalena Sereno  

Karoshi • Gestão de Contas de Utilizadores | Susana Ferreira e Mariana Guerreiro  

ESSA 

• Jornal Cidad'ESSA | Sónia Pimentel  
• Centro de Recursos Educativos do Profissional (CREP) | Nuno Ramalho  
• Projecto Atelier Gráfico | Rosário Santos  
• Rede | Armando Martins e Anabela Pereira  
• Gabinete de Comunicação | Margarida Nunes e Luís Braga  
• Gabinete de Estatística | Manuela Rocha 

Projecto 
Educação para a 
Saúde 

•  “ Que tal ” ESSA”  Saúde | Fernanda Mendes  

Desporto Escolar • Desporto escolar | Luís Filipe Nunes 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 
 

Clubes 

  
Clube do Ambiente 

Clube do Património Cultural Europeu 

Clube de Expressão Dramática da ESSA 

ESSAINFORCLUBE  

Oficina da Palavra  

Clube de Arte e Modelagem  

Clube Atelier Gráfico  

Clube das Artes  

Clube de Protecção Civil  

Le Français Ça Bouge  

Horta Pedagógica  

Clube da Matemática  

Clube Europeu 

Grupo Desportivo 

 da ESSA 

Constituído por equipas de Basquetebol feminino em todos os 

escalões competitivos e de formação da Federação Portuguesa 

de Basquetebol. 

 
 
4.2.5 - Serviços Educativos e outras Estruturas de Apoio 
 
              4.2.5.1 - Serviço de Psicologia e Orientação Escolar (SPO) 
 
 Nos dois últimos anos, a escola não pôde dispor integralmente deste serviço, embora 

tenha recorrido a apoios pontuais de uma técnica, Mª José Cabanas, a fim de apoiar os alunos 

e os professores nas mais diferentes solicitações. No presente ano lectivo, foi contratada a 

psicóloga Vera Rato que irá dinamizar esta estrutura. 

 
              4.2.5.2 - Gabinete de Apoio Educativo/Ensino Especial 
 
 O gabinete de Apoio Educativo funciona no Conselho Executivo, órgão que faz a 

triagem e distribuição dos apoios a prestar aos alunos. Assim, após as reuniões dos conselhos 

de turma em que se detectam e analisam os casos dos alunos que precisam de apoio, estes são 

encaminhados quer para APA quer para Apoio Tutorial. 
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4.2.5.3 - Serviço de Acção Social Escolar  

 
 Este serviço está essencialmente a cargo da funcionária administrativa, Inês Santos, 
que acompanha os casos sinalizados de alunos que necessitam de ASE.  
 

 
Alunos com ASE 

 
Ensino Básico 

 
Ensino Secundário 

 
Escalão A 

 
14 

 
71 

 
Escalão B 

 
11 

 
56 

 
 
Destes alunos, foram seleccionados para receberem Bolsa de Mérito: 
 

 
10º ANO 

 
4 

 
11º ANO 

 
7 

 
12º ANO 

 
3 

 
Cursos Profissionais 

 
3 

     
  
4.2.6 – Corpo Discente  
                         4.2.6.1 – Caracterização Geral: 2008/2009 
 

ENSINO DIURNO 
 

 
ANO 

 

 
Nº de alunos 

 
Média de idades 

 
TIPO – CEF 

9º A 11 16,2 Acção Educativa 
 

9º B 
 

12 
 

15,8 
Instalação e Reparação de 

Computadores. 
 

9º C 
 

13 
 

16,5 Operador de Sistemas Ambientais 

 
9º D 

 
11 

 
16,2 

Práticas e Técnicas 
Comerciais 

 
9º E 

 
12 16,4 Operador de Informática 

 
9º F 

 
12 

 
16,3 

Inst. Operador Sistemas 
Informáticos 

 
12º K 

 
22 

 
18,5 

Técnico de Animação e Informação 
Turística 
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ANO Nº alunos Média de 

Idades TIPO Repetências Transferên 
cias 

Anula. 
Matric. 

10º A 28 14,9 C.H. Ciências 
e Tecnologias - - - 

10º B 27 15,1 Idem - - - 

10º C 28 14,8 Idem - - - 

10º D 28 15 Idem - - - 

10º E 27 14,9 Idem 1 2 - 
 

10º F 28 15,1 C. H. Sócio 
Económicos 4 - - 

10º G 26 15,9 
C. H. Línguas 

e 
Humanidades 

-  
1 

 
3 

10º H 30 15,4 C. H. Artes 
Visuais 6 1  

- 

10º I 23 16,9 Prof. 
T.D.G. - - - 

10º J 24 16,5 Prof. 
Ap. Inf. - - - 

10º K 23 16,3 Prof. 
T.H.S.S.T. - 1 - 

10º L 21 15,5 Prof. 
Inf. E Gestão - - - 

       

11º A 27 15,9 C.H. Ciências 
e Tecnologias - - - 

11º B 27 16,5 Idem - 1 - 

11º C 24 16,1 Idem - - - 

11º D 27 15,7 Idem - - - 

11º E 27 16,6 C. H. Sócio 
Económicos 1 1 - 

11º F 24 16,6 
C. H. Línguas 

e 
Humanidades 

- 2 - 

11º G 26 16,4 C. H. Artes 
Visuais - - 1 

11º H 18 17,7 Prof. 
Tec. Inf. G. - - - 

1º I 9 17,3 Tec. Anal. 
Labora. - - - 

11º J 9 17,7 Prof. 
D. Int. e Ext. - - - 
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ANO 

 
Nº alunos 

 
Média de 

Idades 

 
TIPO 

 
Repetências 

 
Transferên 

cia 

 
Anula. 
Matric. 

12º A 29 17,1 C.H. Ciências 
e Tecnologias 2 - - 

12º B 28 16,9 Idem 1 - - 

12º C 30 17 Idem 3 1 - 

12º D 32 17,6 C. H. Sócio 
Económicos 7 - - 

12º E 29 17,1 C.H Sociais 
Humanas 1 1 - 

12º F 20 17,3 C. H. Artes 
Visuais 1 - - 

12º G 15 17,8 Tecnol. 
Desporto - - - 

12º H 17 18,2 Tec. Anal. 
Laborat. - - - 

12º I 17 18 Design 
Inte. e Ext. - - - 

12º J 21 18 Tecnol. 
Inf. e Gest. - - - 

 
 

ENSINO NOCTURNO 
 

 
ANO 

 
Nº alunos 

 
Média de 

Idades 

 
TIPO 

 
Repetências 

 
Transferên 

cia 

 
Anula. 
Matric. 

10º1 39 25,74 C.H. Ciências 
e Tecnologias - - 1 

10º2 41 23,04 C.H Sociais 
Humanas - - 3 

       

11º1 30 24,46 C.H. Ciências 
e Tecnologias - - - 

11º2 24 28,65 C.H Sociais 
Humanas - - - 

       

12º1 28 22,3 C.H. Ciências 
e Tecnologias - - 1 

12º2 21 25 C.H Sociais 
Humanas - - - 

12º3 13 22,4 C. T. 
Informática - - - 

       

10º/11º/12º 54 - RNP - - - 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 
 

ANO 
 

Nº alunos 
 

TIPO 

B3 46 EFA -B 

B4 – TIPO A 153 EFA - S 

B4 – TIPO B 25 EFA - S 

 
 

FORMAÇÕES MODULARES 
 

 
ANO 

 
Nº alunos 

 
TIPO 

- 80 FM- INGLÊS 

- 15 FM- FRANCÊS 

 
 

Análise de evolução das Taxas de Abandono e Sucesso 
(Entre 2006/2007 e  2007/2008) 

 
Taxa de Abandono = (Anul. Matr. + Excl. Faltas) / (Nº Matrículas - Tansferidos) 

Taxa de Sucesso = Aprovados / (Nº Matrículas - Transferidos) 
 
 

 ENSINO BÁSICO 
 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam a 
Matrícula 

Excluídos 
por Faltas Transferidos Retidos Aprovados Matrículas 

Taxa de 
Abandono 

% 

Taxa de 
Transição 

% 

7º ano 
Regular 

2005-
2006 0 1 2 19 52 74 1,35 73,24 

2005-
2006 0 2 0 2 61 65 3,08 96,83  

8º Ano 
Regular 

 2006-
2007 

 
0 

 
1 

 
0 

 
7 

 
55 

 
63 

 
1,59 

 
88,71 

2005-
2006 1 15 0 0 30 46 34,78 100 

2006-
2007 6 7 2 0 31 46 28,26 100 

 
8º Ano 
CEF 

2007-
2008 

 
3 

 
8 

 
2 

 
0 

 
50 

 
63 

 
18,0 

 
100 

 
8ºAno 
C.A. 

 

2006-
2007 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

 
14 

 
7,14 

 
100 
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 Ensino básico (continuação) 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas Transferidos Retidos Aprovados Matrículas 

Taxa de 
Abandono 

% 

Taxa de 
Sucesso 

% 

2006-
2007 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
60 

 
64 

 
0 

 
93,75 

 
9º Ano 
Regular 

2007-
2008 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
70 

 
73 

 
0 

 
97,22 

2006-
2007 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
47 

 
52 

 
7,84 

 
92,15 

 
9º  

Ano 
CEF 

2007-
2008 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
61 

 
65 

 
4,68 

 
95,31 

9ºAno 
C.A. 

2007-
2008 0 0 0 0 13 13 0 100 

 
 
 

 ENSINO SECUNDÁRIO 
 

10º ano 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas Transferidos Retidos Aprovados Matrículas 

Taxa de 
Abandono 

% 

Taxa de 
Sucesso 

 % 

2005-
2006 1 9 2 23 118 153 6,62 78,14 

2006-
2007 3 6 2 15 156 182 5,0 86,66 

 
10º 
Ano 
C.H 

 2007-
2008 5 4 3 19 171 190 4,81 91,44 

2005-
2006 8 5 6 20 41 80 17,56 55,4 10º 

Ano 
Tecnol 

 
2006- 
2007 2 2 2 5 22 33 12,9 79,96 

2006-
2007 2 5  

2 
 

0 
 

59 
 

68 10,60 89,39 10º 
Ano 
Prof. 2007-

2008 13 11 3 0 40 67 37,5 100 
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11º ano 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas Transferidos Retidos Aprovados Matrículas 

Taxa de 
Abandono 

% 

Taxa de 
Sucesso 

% 

2005-
2006 4 2 1 19 124 150 4,0 83,22 

2006-
2007 7 5 1 15 119 147 8,21 81,50 

 
11º 
Ano 
C.H. 

 2007-
2008 0 0 0 6 179 185 0 96,75 

11º 
Prof. 

2007-
2008 0 5 0 0 56 61 8,2 100 

 2005-
2006 3 0 0 15 38 56 5,35 67,85 

2006-
2007 2 2 1 8 39 52 7,84 76,47 11º 

Ano 
Tecn 2007-

2008 1 0 0 0 15 16 6,25 93,75 

 
 
 
 
12º ano 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas Transferidos Retidos Aprovados Matrículas 

Taxa de 
Abandono 

% 

Taxa de 
Sucesso 

% 

2005-
2006 3 2 0 77 67 149 3,35 44,96 

2006-
2007 0 1 1 4 109 115 0,87 95,61 

 
12º 
Ano 
C.H 

2007-
2008 4 2 4 1 133 144 4,28 95 

2005-
2006 1 1 0 24 23 49 4,08 46,94 

2006-
2007 1 0 0 12 19 32 3,12 59,37 

12º 
Ano 
Tecn 

 
2007-
2008 0 2 0 15 12 29 6,9 41,4 

2005-
2006 0 0 0 0 11 11 0 100 

2006-
2007 1 0 0 0 13 13 7,69 100 

12º  
Ano 
CEF 

2007-
2008 4 1 0 1 47 53 9,4 88,7 
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Ensino Secundário Nocturno – Módulos Capitalizáveis 

 
Taxa de Abandono = (Anul. Matr. + Excl. Faltas) / (Nº Matrículas – Transferidos/ RNP);Taxa de 

Sucesso = Aprovados / (Nº Matrículas – Transferidos/RNP) 
 
 
10º ano 

 
 Anos 

Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas 

Transferidos/ 
Regime Não 
Presencial 

Retidos Aprovados Matrículas 
Taxa de 

Abandono 
% 

Taxa de 
Sucesso 

 % 

2005-
2006 28 4 12 26 247 317 10,49 80,98 

2006-
2007 11 6 0 9 211 237 7,17 89,02 

 
10º 
Ano 
C. H. 

 

2007-
2008 2 12 8 19 113 154 9,58 77,39 

2005-
2006 0 0 0 16 74 90 0 82,22 

2006-
2007 0 15 0 3 43 61 24,59 70,49 

 
10º 
Ano 

T  
 

2007-
2008 - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 
11º ano 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam 
a 

Matrícula 

Excluídos 
por Faltas 

Transferidos/ 
Regime Não 
Presencial 

Retidos Aprovados Matrículas 
Taxa de 

Abandono 
% 

Taxa de 
Sucesso 

% 

2005-
2006 10 0 0 3 83 96 10,41 86,45 

2006-
2007 5 1 0 3 170 179 3,35 94,97 

 
11º 
Ano 
C.H. 

 2007-
2008 5 3 1 3 127 139 5,79 92,02 

2005-
2006 0 0 0 9 79 88 0 89,77 

2006-
2007 14 1 0 7 43 65 23,07 66,15 

 
11º 
Ano 
T. 

2007-
2008 1 0 0 5 27 33 3,03 81,81 
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12º ano 
 

 Anos 
Lectivos 

Anularam a 
Matrícula 

Excluídos 
por Faltas 

Transferidos/ 
Regime Não 
Presencial s 

Retidos Aprovados Matrículas 
Taxa de 

Abandono 
% 

Taxa de 
Sucesso 

% 

2006-
2007 0 4 0 4 44 52 7,69 84,61 12º 

Ano 
C.H. 

 
2007-
2008 0 0 5 5 125 135 0 96,15 

2006-
2007 0 0 0 12 49 61 0 80,32  

12º 
Ano 
T. 

2007-
2008 0 2 0 8 31 41 4,87 75,60 

 
             
 
  4.2.6.2 – Associação de Estudantes 
 
    Estão em fase de constituição as listas, que vão submeter-se à votação em Novembro.  
 
 
 
4.2.7 – Corpo Docente 
 

O corpo docente é constituído por 145 professores, com uma  formação científica, e de 

saberes diversificada, propiciadora das diversas aprendizagens. Uma larga maioria é 

profissionalizada e pertence aos quadros da Escola, garantindo uma grande estabilidade. 

 

Tempo de Serviço e grupo etário 

 

Tempo de serviço 
 

Idade 
até 4 

anos 
5-9 anos 10-19 anos 20-29 anos 30 + anos 

Menos de 30 3 - - - - 

30-39 anos 8 6 16 - - 
40-49 anos - 1 38 29  
50-59 anos - - 2 22 23 
60 + anos - - 2 - 1 

Total 11 7 58 51 24 
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Situação profissional 

 

Sem funções lectivas mas com actividades de: Situação 

profissional 

Com funções 

lectivas 
Gestão Educativas Outras 

Quadro Escola 128 1 - 2 

Quadro ZP 10 - - - 

Contratados 10 - - - 

TOTAL 148 1 - 2 

 

  

Departamentos 

Os professores estão distribuídos de acordo com a nova lógica organizacional das 

escolas, ou seja, por quatro Departamentos Curriculares, coordenados por: 

 

 

4.2.8 – Pessoal Não-Docente 
 
O corpo de funcionários é constituído por 47elementos, distribuídos pelos diversos serviços, 
de molde a assegurar o funcionamento das actividades didáctico/educativas. 

 

Tempo de Serviço e grupo etário 

Tempo de serviço  

Idade Até 4 anos 5-9 anos 10-19 anos 20-29 anos 30 + anos 

Menos de 30  4     

30-39 anos  1    

40-49 anos 3 12 1 3  

50-59 anos  2 4 3 5 

60 + anos  3 4 - 2 

Total 7 18 9 6 7 

                                  

Línguas Ana Maria Lucas da Silva 

Ciências Sociais e Humanas António José Ferreira 

Matemática e Ciências Experimentais José Augusto Baptista 

Expressões Francisco Edgard Ferreira da Conceição 
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Situação Profissional 
 

Situação Profissional 
 Quadro Contratados Outra Total 

Apoio pedagógico 
 - 4 - 4 

Saúde e Serviços 
sociais 1 - - 1 

Gestão e 
administração 7 4 - 11 

Manutenção e 
serviços de apoio 22 10 - 32 

 
 
 
4.2.9 – Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
 Como se pode constatar em vários documentos reflexivos da escola, a constituição de 

uma associação de pais/encarregados de educação tem sido uma das grandes dificuldades que 

tem enfrentado ao longo dos tempos. Registaram-se várias tentativas mas todas infrutíferas 

devido a variadas razões. No entanto, tem havido sempre disponibilidade e empenho de 

alguns pais/EE como representantes nos diversos órgãos da vida da escola. Os pais eleitos, 

como representantes para o ano lectivo 2008-2009 comprometeram-se a criar esta estrutura. 

 
 

4.2.10 - Biblioteca/Centro de Recursos Educativos 
 
 A evolução das concepções pedagógicas contemporâneas veio sublinhar o papel do 

aluno no seu próprio processo de aprendizagem. A noção de aprendizagem ultrapassa a sala 

de aula, alargando-se a espaços potenciadores como a Biblioteca Escola (BE). No nosso PEE 

não podemos deixar de encarar a BE como um elemento estruturador da organização escolar e 

de lhe conferir um papel fundamental no desenvolvimento de competências e de aptidões 

práticas necessárias à abordagem de qualquer problemática. 

 A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos constitui, assim, um local de 

encontro e partilha de aprendizagens e saberes, de pesquisa, gestão e disponibilização de 

informação, de criatividade, enfim, um local onde a vida educativa mais vasta e a actividade 

pedagógica se entrecruzam. Aqui dispomos de vários espaços específicos, interligados, 

visando a realização de actividades diversificadas, nomeadamente nas seguintes áreas: 

biblioteca, computadores, videoteca, audioteca e zona de jogos. 
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4.2.11– Parcerias 
 
  A escola tem protocolos e parcerias com outras instituições da comunidade, com vista 

à prossecução dos seus objectivos. Assim, tem estabelecido relações privilegiadas com as 

seguintes entidades, estando naturalmente receptiva a outras oportunidades que possam 

surgir: 

Centro de Formação de Professores do Barreiro; 

Câmara Municipal do Barreiro; 

Junta de Freguesia de Santo André; 

Centro de Saúde da Quinta da Lomba; 

Universidades, no âmbito da formação inicial e contínua. 

Empresas públicas e privadas locais e ou regionais, no âmbito dos Cursos 

Profissionais e Cursos de Educação e Formação. 

ESE Setúbal (Centro de competências CRIE) 

Bombeiros Voluntários do concelho 

PSP 

 
 

4.3  REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE ESCOLAR E EXPECTATIVAS 
 

 A ESSA tem vindo a afirmar-se, progressivamente, no concelho do Barreiro como 

uma das escolas secundárias com melhores resultados obtidos nos exames nacionais. Esse 

sucesso, devidamente quantificado, é fruto de uma insistência no rigor, na disciplina, no 

trabalho, metas do Projecto Educativo do triénio anterior.  

Esses resultados têm-se concretizado na expressão percentual de entrada na 

universidade e nas primeiras escolhas. Os gráficos que se seguem são disso testemunho. 
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Os objectivos da escola têm sido atingidos pela resposta à expectativa de pais e alunos, 

nomeadamente através da criação de cursos profissionais e de cursos de educação e formação 

a fim de prevenir o abandono escolar e procurando dar respostas  a um conjunto diversificado 

de problemas. Tem sido política da escola apostar tanto em  Cursos de Educação e Formação, 

de nível II e nível III, como em cursos profissionais, a fim de responder às necessidades do 

mercado de trabalho e não o saturar com as mesmas ofertas. De referir ainda a preocupação 

em resolver casos mais problemáticos criando, por exemplo, uma turma de Currículo 

Alternativo, para o ensino Básico, que funcionou no biénio 2006/2008, para alunos que 

estando dentro da escolaridade obrigatória, manifestavam problemas sérios de insucesso 

escolar reincidente, dificuldades de integração na comunidade escolar, ameaça de risco de 

exclusão social ou abandono escolar, dificuldades condicionantes de aprendizagem, 

nomeadamente: forte desmotivação, baixa auto-estima, elevado absentismo, fraco empenho, 

falta de expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro. Conseguiu-se que os alunos 

efectuassem aprendizagens consideradas necessárias para a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos e competências que, por um lado, lhes permitiram concluir o 3º ciclo com 

sucesso e, por outro, promover o interesse pela aprendizagem a fim de incentivar o 

prosseguimento da sua formação escolar e educativa. 

O Programa Novas Oportunidades, com a Certificação de competências adquiridas ao 

longo da vida e os cursos EFA trouxeram, de novo, à escola uma população que dela anda 

afastada e que, agora, reconhece a necessidade da aprendizagem continuada ao longo da vida.  

 A generalidade dos estudos em ciências sociais aponta para o facto de estarmos a viver 

uma mudança de paradigma sociocultural e que as TIC são um dos vectores dessa mudança. 

Da integração das TIC ressalta a ideia de não as conceber como panaceia universal para todos 

os males de que a escola padece, mas como potencialidades para uma ecologia educativa, uma 

vez que elas introduzem novas possibilidades curriculares ao nível organizacional, dos 
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conteúdos e ao nível das metodologias de ensino e aprendizagem. Assim sendo, as TIC, 

encaradas como um conjunto de ferramentas cada vez mais versáteis baseadas na aquisição, 

tratamento, edição e distribuição da informação, constituem instrumentos privilegiados no 

acesso à informação e na construção do saber “terão tanto mais sentido e os seus resultados 

poderão ser tanto mais consequentes quanto mais integradas estiverem no projecto 

pedagógico e educativo da escola”5. Consideramos as TIC indissociáveis da educação actual, 

uma força determinante do processo de mudança social, uma consequência da sociedade 

digital competitiva e exigente. 

 Com as TIC, o aluno pode criar, comunicar e intervir em diversas situações, ou seja 

construir o seu próprio conhecimento e desenvolver as suas competências e o seu espírito 

crítico, enfim "aceder ao mundo com um simples clic", como se preconizava no Plano TIC do 

ano transacto. Se é verdade, como nos lembram vários autores, que nenhuma tecnologia 

poderá jamais transformar a realidade do sistema educativo, não é menos verdade que as 

tecnologias de informação e comunicação "trazem dentro de si uma nova possibilidade: a de 

poder confiar realmente aos alunos a responsabilidade das suas aprendizagens”.6 

 Acreditamos que, “no campo educativo não ter em conta as novas tecnologias de 

aquisição do conhecimento (…) é isolar a escola do mundo em que vivemos, é privá-la de 

uma ferramenta poderosa de promoção do saber e inovação e proceder à sua descaracterização 

de instituição que transmite, constrói, certifica saberes e prepara indivíduos para a vida 

activa”7.  

Com a construção da Sociedade da Informação "estamos a viver e a experimentar uma 

«revolução silenciosa» que não se manifesta em grandes tumultos sociais, que não se expressa 

pela queda das instituições políticas mas que é capaz de abalar o conceito de soberania dos 

estados e obrigar ao respectivo posicionamento".8 "Revolução" esta que acarretará 

inevitavelmente mudanças e o poder do conhecimento fará a diferença entre sociedades 

desenvolvidas e não desenvolvidas. A alfabetização informática é, pois, um factor potenciador 

de riqueza. O futuro já começou e a escola tem de procurar uma resposta eficaz aos desafios 

da Sociedade da Informação, promovendo a igualdade de oportunidades no desenvolvimento 

de competências neste domínio.  

                                                
5 Silva, Bento da e Ana Maria Costa e Silva, “Para uma metodologia de avaliação de projectos em TIC: configurações e 
desafios”, in http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema6/09BentoSilva.pdf 
6 Carrier, J.P “Les enjeux pour l’école”, Vers l'Éducation Nouvelle, nº 487, Paris, 1998, p. 9 
7 José Alegre Mesquita, Escola na sociedade do conhecimento, Dissertação de Mestrado apresentada à 
Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, http://www.netprof.pt/PDF/parte1.pdf 
8 Ibidem 

http://www.nonio.uminho.pt/challenges/05comunicacoes/Tema6/09BentoSilva.pdf
http://www.netprof.pt/PDF/parte1.pdf
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Deste modo, a escola tem pugnado pela utilização, cada vez maior e melhor, das novas 

tecnologias. A participação activa e empenhada da escola nos projectos CRIE e TIC, além de 

envolver dezenas de professores e alunos, permitiu à ESSA equipar-se com 22 computadores 

portáteis e 2 quadros interactivos. No seu relatório de avaliação, a equipa TIC aponta metas 

atingidas, bem como eventuais constrangimentos, quer a nível pedagógico quer ao nível 

técnico. 

 Os resultados alcançados permitiram uma maior integração das TIC em actividades 

curriculares, o que se traduziu numa melhoria das práticas pedagógicas dos professores 

devido à diversificação das metodologias e consequentemente da qualidade das aprendizagens 

e dos resultados escolares, mais e melhor literacia tecnológica tanto do corpo docente como 

discente, produção e disponibilização on-line de materiais de apoio às actividades de ensino, 

melhor trabalho cooperativo entre professores através da realização de projectos 

interdisciplinares com recurso a meios informáticos, mais competências de pesquisa, selecção 

e tratamento da informação maior autonomia dos alunos e desenvolvimento do seu espírito 

crítico e da sua criatividade, embora ainda se mantenham algumas dificuldades ao nível da 

eficácia da comunicação oral e escrita.  

Apesar dos resultados alcançados, a escola confronta-se ainda com algumas 

dificuldades na utilização das TIC, nomeadamente: conciliar a utilização dos portáteis ou das 

salas do Bloco C1 entre professores das diferentes disciplinas, a resolução de problemas 

técnicos (ex: dificuldades na ligação à Internet nos portáteis). Outras limitações prendem-se 

com o facto de nem sempre ser evidente a articulação entre as diferentes disciplinas na 

utilização das TIC, coexistindo frequentemente na escola iniciativas isoladas, cuja adequação 

e qualidade passam despercebidas à comunidade envolvente, ou com as necessidades de 

formação neste e noutros domínios que tanto o pessoal docente como não docente tem 

manifestado a fim de se sentirem mais preparados face à mudança. 

Acreditamos que o desafio que se coloca à escola passa não apenas por se apetrechar 

convenientemente no campo material, aspecto essencial para a consecução de um bom plano 

TIC mas sobretudo por conciliar estas respostas técnicas sem esquecer a vertente humana e 

ética que permitirá aos nossos jovens crescer de forma mais completa. 

Podemos concluir que a escola é dinâmica na constatação de problemas e na busca de 

soluções. Para os êxitos alcançados têm sido fundamentais as equipas de trabalho constituídas 

para tal fim e a qualidade dos projectos desenvolvidos. No entanto, face às recentes 

transformações do sistema educativo, a classe docente sente que é preciso recuperar o 

prestígio e a autoridade, inerentes à sua profissão, bem como valorizar o acto de ensinar. Mais 
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do que nunca, é necessário ultrapassar eventuais divisões e conjugar esforços no mesmo 

sentido – a formação integral dos nossos alunos e o melhor funcionamento do local onde 

trabalhamos em conjunto. 

A equipa do PEE reuniu, no início do ano lectivo, com todos os Departamentos, com o 

objectivo de suscitar a reflexão sobre vários aspectos da vida da escola e de mobilizar um 

grupo fundamental de actores educativos para participar num Projecto que influencia 

inevitavelmente a sua actuação. Nesse momento, afigurou-se como importante os professores 

debruçarem-se sobre os novos sentidos, significados e valores que se colocam à sua acção 

tendo em conta as mudanças do contexto e das condições que introduzem novas dinâmicas na 

escola. 

 As organizações escolares, “ainda que estejam integradas num contexto cultural mais 

amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria, que exprime os valores, os ideais, as 

crenças que os membros da organização partilham”. 9 É isto que pode distinguir uma escola 

das outras do mesmo nível e até da mesma localidade. A escola secundária de Santo André, 

tal como todas as outras do país, passou nos últimos 3 anos por várias transformações que 

afectaram a sua identidade, sobretudo ao nível da sua lógica organizacional e da sua oferta 

educativa, tendo recebido entretanto turmas 3º ciclo do ensino básico e optado por cursos de 

educação e formação e profissionais. A par destas mudanças, o corpo docente continua a 

confrontar-se com os habituais domínios da sua exigente acção: relação pedagógica com os 

alunos, desafios didácticos, relação com os pais/EE e com a liderança da escola. Foi 

precisamente nestes 4 aspectos que se centrou a análise da realidade escolar, procurando 

contrapor as figuras do professor-aluno-encarregado de educação-gestão ideal versus o actual 

a fim de se verificar a amplitude do hiato que inevitavelmente as separaria. 

 

 

4.4  PONTOS FORTES DA ESCOLA 
 

 Depois de se ouvirem os vários elementos da comunidade em reuniões conjuntas 

levadas a cabo para o efeito, durante o primeiro período, e de consultar documentos 

produzidos pela Equipa que prepara há dois anos o processo de Auto-Avaliação, conclui-se 

que a escola apresenta como pontos fortes a manter: 

• Funcionamento do Conselho Pedagógico 

• Funcionamento dos grupos disciplinares 

                                                
9  Fontoura, Madalena, Op. Cit, p.p. 57/58 
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• Exercício da liderança pelo Conselho Executivo 

• Diversificação dos materiais 

• Diversificação das técnicas e instrumentos de avaliação 

• Relação pedagógica 

• Exigência na avaliação 

• Justiça na avaliação  

• Expectativas elevadas relativamente aos alunos 

• Diversificação da tipologia do trabalho 

• A escola é um lugar seguro e agradável 

• Recursos  

• TIC 

 

4.5 PONTOS FRACOS 
 
 Trazendo à colação o mesmo documento, na diagnose efectuada, apontam-se como 

pontos fracos a melhorar:  

• Envolvimento dos encarregados educação 

• Absentismo dos alunos 

• Desmotivação de professores  

 

 
 

5.  FINALIDADES, METAS E OBJECTIVOS GERAIS  
  
 “Se não sabes para onde vais, arriscas-te a levar muito tempo a chegar” 
          
         Provérbio tuaregue10 
 
 Estas sábias palavras não nos deixam esquecer que, num PEE não podemos ter apenas 

em linha de conta a definição das finalidades, i.e. a identificação de ideais. É fundamental 

conhecer as etapas a percorrer, os caminhos intermédios, para a atingir. Numa palavra, os 

objectivos. É com eles que a escola define as suas áreas de intervenção, o resultado em vista.   

  A equipa do PEE apresentou ao Conselho Pedagógico, na reunião de 08/09/2008 um 

projecto-piloto para o Plano Anual de Actividades em que se delineavam os pressupostos 

                                                
10 BROCH, Marc-Henry e CROS, Françoise, Elaborar um Projecto de Escola: Sim Mas Como, Paris, Institut 
National de Recherche Pédagogique, Paris, p.154 
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orientadores da planificação em articulação com as metas do PEE, visando uma estratégia 

concertada de actuação.  

 A reflexão entretanto realizada naquele órgão resultou na definição de duas 

finalidades: 

• Aumentar as taxas de sucesso 

• Reduzir os níveis de abandono escolar  

 
 
 Temos consciência de que a concretização de um projecto assenta, antes de mais, 

numa escolha feita entre várias hipóteses possíveis. O Conselho Pedagógico optou por estas 

finalidades por serem observáveis e quantificáveis, sem perder de vista a ideia de que a 

avaliação deve apresentar indicadores de que, na prática, o Projecto atingiu o programado, 

apreciando-se, portanto, a sua eficácia e eficiência. 

 Parece-nos de crucial importância incluir neste ponto as reflexões que a escola, no seio 

dos diferentes Departamentos Curriculares, encetou no ano transacto, sobre a definição de 

sucesso. Em primeiro lugar, destaca-se a dificuldade em definir o termo, dada a sua 

abrangência e polissemia e a pluralidade de factores que o integram. Apesar da dificuldade, as 

definições dos professores apontam num mesmo sentido: êxito, atingir determinados fins, 

conseguir algo. Outro aspecto comum à maioria das reflexões é a necessidade de aferir o 

sucesso em diversos planos, que estão interligados, e nas diferentes áreas de formação e ciclos 

de estudo.  

Assim, apesar da análise cuidadosa que a escola fizer sobre resultados estatísticos (a 

realizar pelo Gabinete de Estatística), o sucesso das aprendizagens não é traduzível, 

exclusivamente por números. Torna-se também interessante a sugestão de que os professores 

devem reflectir com os seus alunos o que consideram como o seu sucesso pessoal. 

 Não esquecendo, porém, o exposto no ponto anterior sobre a representação da 

realidade escolar e as expectativas dos que nela laboram diariamente, estabeleceram-se as 

seguintes metas para o Projecto Educativo: 

 
• Criar condições que propiciem a formação integral do aluno e o seu sucesso, 

centrando a acção educativa na resposta às suas necessidades objectivas; 

• Aprofundar formas consistentes de relação entre os planos curriculares, actividades de 

complemento curricular e extra-curriculares; 
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• Recentrar a identidade da Escola, tendo em conta as suas novas valências e a realidade 

externa que a condiciona. 

 

 A escola tem vindo a desenvolver-se no sentido de responder aos problemas, 

necessidades e anseios dos alunos de “hoje”. Tendo em conta a caracterização feita pelos 

professores, no ponto anterior, não é por acaso que a primeira meta aponta nesse sentido. 

 Como observam vários estudos, “num cenário fragmentado, como é o das escolas, 

mobilizar os professores para o trabalho em equipa, ou tentar introduzir o princípio da 

coerência nessa realidade fraccionada é já uma ruptura, a ocasião de partir para uma outra 

realidade concertada entre os actores e os saberes.”11 Assim sendo, esta preocupação 

consubstancia-se também em alguns dos objectivos propostos para a (re)definição da 

identidade da escola. 

 Os sentidos da mudança proposta no Projecto Educativo explicam-se pela auscultação 

feita às preocupações dos indivíduos e dos grupos que actuam na escola, com crenças e 

lógicas particulares, construídas em torno do exercício profissional, num determinado tempo. 

Acreditamos que, em outros anos, os desafios foram outros e que a escola vai procurar 

respostas cabais para os que agora emergem.  

 

 Das metas acima enunciadas, decorrem os objectivos gerais que a seguir se enunciam: 
 

• Alcançar uma maior motivação e interesse dos alunos, contribuindo para o sucesso 

educativo e combatendo o abandono escolar; 

• Desenvolver estratégias que impliquem o aluno na sua própria aprendizagem, 

estimulando e valorizando o empenho e o trabalho; 

• Consolidar as competências humanísticas, filosóficas, científicas, linguísticas, 

artísticas e técnicas necessárias às exigências do mundo contemporâneo e ao 

prosseguimento das áreas de estudo dos alunos; 

• Sensibilizar todos os membros para a importância da promoção e educação da saúde 

através da criação de hábitos de vida saudável; 

• Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, no sentido de prevenir 

problemas disciplinares; 

• Incentivar a utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem; 

                                                
11 Madalena Fontoura, Op. Cit, p. 142. 
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• Promover o gosto pela investigação, apoiando a participação da escola em projectos 

multidisciplinares, a criação de clubes científicos, o desporto escolar e a prática 

desportiva; 

• Promover o empreendedorismo e o espírito de iniciativa; 

• Incentivar uma comunicação oral e escrita eficaz, preparando a inserção do aluno na 

vida social e profissional; 

• Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade escolar na vida da 

escola, promovendo o trabalho colectivo; 

• Incentivar uma atitude pro-activa relativamente à importância e ao ensino da língua e 

da cultura portuguesa como elemento formativo essencial, reconhecendo na 

consciência de ser português, uma forma de ser europeu e cidadão universal; 

• Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em vista a melhoria das 

suas competências profissionais decorrentes do PE, bem como a sua satisfação 

pessoal; 

• Incentivar o diálogo entre a instituição e a comunidade mais vasta em que se integra. 

 

 

6  PLANO ESTRATÉGICO DE ACÇÃO 
 
 

O que pretendemos 

     6.1 - No domínio científico-pedagógico 

Objectivos  Operacionalização 
 
Criar mecanismos de avaliação e divulgação 
do PEE 

-Elaborar relatórios de auto-avaliação do PEE 
(grupo de trabalho do PEE); 
-Divulgar o PEE, nas estruturas da Escola e 
na página Web; 
-Recolher sugestões da comunidade escolar; 
-Produzir documentos avulsos; 
-Contactar com as outras equipas de Projectos 
da escola 

 
Valorizar a figura do professor 
 

-Realçar a sua autoridade na sala de aula, 
através da afixação das regras da sala de aula, 
da divulgação do RI; 
-Promover a divulgação do RI, em particular 
os direitos e deveres dos alunos, aos alunos, 
pais e encarregados de educação; 
-Avaliar periodicamente (nos conselhos de 
turma) o cumprimento das normas contidas 
no RI; 
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-Identificar as situações de indisciplina e 
accionar os mecanismos adequados  para a 
sua resolução; 
-Criar momentos de debate sobre temas de 
carácter científico-cultural, que estabeleçam 
elos de empatia entre o corpo docente e 
promovam o prazer do conhecimento. 

 
Promover e incentivar a formação 
complementar de professores 
 
 

-Identificar as áreas em que a formação seja 
mais premente (ouvir os grupos e 
departamentos); 
-Propor acções aos centros de formação com 
que a escola coopera, nomeadamente em 
áreas candentes como a avaliação (CFPB e 
Centro de Competências da ESE Setúbal e 
outros);  

 
Promover a adopção de valores e atitudes 
 
 

-Incentivar o rigor e honestidade intelectual 
nos trabalhos em colaboração com a 
BE/CRE; 
-Valorizar a figura do delegado de turma 
como intermediário entre a turma e os órgãos 
da escola, chamando-o a intervir sempre que 
a situação da turma o justifique; 
-Reunir no início, e no final do ano lectivo, 
com os delegados de turma para ouvir as suas 
opiniões (coordenadores de directores de 
turma) para analisar a sua participação na 
vida escolar; 
-Promover iniciativas que reforcem a atitude 
cívica e empenhada da comunidade educativa 
(PAA). 

 
Incentivar o empreendedorismo 

-Promover a iniciativa, a autonomia e a 
criatividade nas actividades, quer 
individualmente, quer no âmbito das 
actividades escolares. 

 
Incentivar a interdisciplinaridade 
 

-Concertar as linhas gerais da planificação 
das actividades nos Conselhos de turma; 
-Realizar acções e visitas conjuntas e divulgá-
las. 

 
Valorizar os resultados e as boas práticas  
  
 

-Divulgar e publicitar acções e resultados 
excelentes obtidos pelos membros da 
comunidade educativa (criação de equipa 
para a comunicação social); 
-Criar um Quadro de Mérito. 
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Utilizar racionalmente os recursos da escola 
 

 
-Incentivar a utilização da biblioteca para 
leitura, pesquisa e trabalho individual; 
-Criar um placard de divulgação dos recurso 
da BE/CRE e de motivação para a leitura 
(polivalente); 
-Repensar o funcionamento da sala de estudo 
através do projecto-piloto de 
acompanhamento tutorial (novo projecto 
aprovado no último Conselho Pedagógico de 
2007/08). 

 
Envolver os alunos nas actividades da escola 
 

 
-Responsabilizar a Associação de Estudantes, 
dando-lhe maior visibilidade enquanto 
representante dos alunos no Plano Anual de 
Actividades da escola; 
-Mobilizar os alunos para participarem nos 
diversos eventos da ESSA: Natal, Carnaval, 
Feira Pedagógica; 
-Convocar reuniões de delegados (em cada 
trimestre) para conhecer as necessidades e 
opiniões dos alunos e analisar a sua 
participação na vida escolar 
-Realizar uma festa de final de 
ano/apresentação aos pais e encarregados de 
educação das actividades realizadas. 

 
Promover atitudes e hábitos de vida saudável  
 

-Dar continuidade ao Projecto de Educação 
para a Saúde; 

-Incentivar a organização de actividades 
físicas e de desporto escolar (marcha da 
saúde). 

Sensibilizar a escola para a defesa do 
ambiente 

-Divulgar e incentivar a reciclagem selectiva 
em locais visíveis na escola. 

 
Envolvimento de Pais e EE 

-Incentivar a colaboração nos eventos da 
escola através dos DTs (ex: cerimónia de 
entrega de certificados no início do ano, 
encontro antigos alunos;  
-Promover a constituição da Associação de 
Pais/EE; 

-Reunir periodicamente para a auscultação de 
problemas e sugestões;  

-Envolver os pais/EE na procura de áreas de 
formação para os cursos profissionais.  
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6.2 - No apoio social e psico-pedagógico 
 
 

Objectivos  Operacionalização 
Identificar e proporcionar 
acompanhamento psicológico aos alunos 
com necessidades educativas ou outras 

- Identificar situações problemáticas pelo 
DT e respectivo Conselho de Turma 
através do acompanhamento individual do 
aluno; 
- Acompanhamento individual pelo SASE. 

Promover o acompanhamento vocacional, 
mantendo em funcionamento o Serviço de 
Psicologia e Orientação 

- Proporcionar informação sobre as áreas 
de estudo do ensino secundário e 
profissional (ex: Reunião com as turmas 
no início e final do ano escolar). 
 

    

  6.3 - Na gestão e administração 

Objectivos  Operacionalização 
Partilhar competências  - Manter as equipas para elaboração e 

divulgação de dados estatísticos, 
coordenação dos Clubes e Projectos, 
Núcleo de Apoio Tutorial. 

Melhorar os canais de comunicação da 
escola 

-Dinamizar placard de informações em 
lugar visível na sala de professores e átrio 
da escola (para a restante comunidade 
escolar); 
- Promover a utilização do correio 
electrónico. 

 

6.4 – Recursos Humanos   

Objectivos  Operacionalização 
 
Desenvolver um plano de formação na 
área do pessoal não-docente, 
nomeadamente na aplicação de novas 
tecnologias 
 

 
- Seleccionar as áreas e identificar os 
cursos que melhor possam suprir as 
necessidades da escola; 

- Aproveitar os recursos humanos da 
escola para algumas acções de formação 
especializada. 
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    6.5 – Na relação da escola com a comunidade (no ensino vocacionado para uma relação 
com o mundo real, nos estágios dos cursos profissionais e tecnológicos, na participação em 
actividades da comunidade educativa mais alargada, como por exemplo, a Feira Pedagógica, 
em que sempre marcámos presença). 

 

Objectivos  Operacionalização 
 
Cooptar diferentes entidades do concelho 
para participarem na vida da escola 
 

- Incentivar a participação no Conselho 
Geral Transitório 

 
Mobilizar empresas e entidades para 
estágios 

- Divulgar os bons resultados alcançados 
nos estágios já realizados através da 
criação do Prémio de Mérito (a atribuir no 
final de cada ano lectivo). 

 

 

7 DIVULGAÇÃO DO PROJECTO 
 
 O Projecto Educativo só terá sucesso se, desde a fase inicial da sua concepção os 

diversos intervenientes forem chamados a dar o seu contributo. A elaboração de um PEE 

implica sempre uma actuação conjunta e concertada, o que pressupõe o conhecimento das 

propostas, a sua discussão, negociação e compromisso, assim como a adesão e o 

envolvimento dos vários intervenientes: 

Tendo em conta este pressuposto, a equipa encarregue de elaborar o PEE seguiu vários 

passos na busca da participação de todos: assim, além dos questionários distribuídos aos 

professores, produziu apresentação em powerpoint dos aspectos já reflectidos para o submeter 

à análise dos vários elementos, em reuniões com todos os departamentos, com 

pais/encarregados de educação, através dos directores de turma, não se limitando, por isso, a 

um simples processo formal de aprovação. 

 Os órgãos de gestão, nomeadamente o Conselho Pedagógico e o Conselho Executivo, 

foram também acompanhando continuamente todo o processo e apresentaram contribuições 

que enriqueceram o trabalho.  

 O documento final será divulgado na página web da escola e um exemplar em papel 

estará disponível para consulta na Biblioteca. 
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8 AVALIAÇÃO DO PROJECTO 

 

A avaliação centra-se nos produtos das acções inerentes ao Projecto e procura estimar a 

significância dos resultados obtidos. Nessa altura, apresentaremos registos estatísticos pois, 

por norma, a avaliação não deve descurar os elementos de ordem quantitativa. Temos 

consciência, porém, de que esta não se poderá centrar exclusivamente sobre resultados 

quantificáveis visto que alguns se traduzirão numa aquisição de competências ou de saberes 

não mensuráveis. A experiência tem demonstrado que não existe uma correspondência 

necessária entre a aquisição de saberes e a capacidade para os mobilizar ou aplicar no 

contexto de um trabalho. Teremos em conta factores que podem influenciar os resultados, tais 

como os meios ou métodos inadequados, deficiências atribuíveis aos equipamentos e às 

condições logísticas etc. É importante ter-se em mente que a avaliação não se cinge apenas à 

detecção das diferenças entre os objectivos esperados e resultados alcançados, mas é acima de 

tudo um processo reflexivo sobre o próprio Projecto. 

Enquanto instrumento promotor de maior qualidade da acção educativa, o Projecto 

Educativo carece de uma avaliação rigorosa. Esta deve considerar as perspectivas de todos os 

agentes educativos, conjugadas com as metas e resultados alcançados. Prevemos duas fases 

distintas de avaliação: intermédia e final. Em qualquer dos casos, esses são momentos de 

balanço e de identificação de pontos fortes e fracos e, em particular, durante a avaliação 

intermédia, que será a oportunidade de se proceder a adaptações e reajustamentos em função 

das necessidades da comunidade educativa. 

 

A avaliação do PEE é da competência do Conselho Geral Transitório, tal como está 

estipulado na lei. No entanto, o acompanhamento e a monitorização do nível de execução de 

PEE pode ser completado com a estreita colaboração do Conselho Geral, que emitirá 

recomendações e pareceres quando julgue necessário. A avaliação será realizada com base em 

relatórios elaborados pelas diversas estruturas pedagógicas e organizacionais da escola - CE, 

CP, Departamentos, Conselho Administrativo - mediante recolha de informação expressa em 

instrumentos construídos para o efeito (entrevistas estruturadas e questionários) ou recorrendo 

a dados externos, como sejam os resultados dos exames nacionais. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O horizonte temporal de um PEE é, por lei, de três anos. No entanto, o ano lectivo de 

2008/2009 é um ano de excepção, prolongando-se, a vigência dos órgãos da escola do triénio 

anterior. Deste modo, o presente PEE terá que ser avaliado e aprovado neste ano lectivo, pelo 

Conselho Geral Transitório que, se assim o entender, o alargará ao triénio 2008-2009; 2009-

2010; 2010-2011.  

 O  PEE “não é mais, afinal, do que a parte visível do iceberg. O projecto de escola é algo 

de vivo, algo que se renova; exige trabalho e atenção permanentes e deve desenvolver-se 

apesar do contexto das contradições e tensões inerentes a qualquer sistema humano. Conceber 

um projecto de escola como a emanação de uma organização ideal, no seio da qual tudo seria 

ordem, funcionalidade, harmonia e coerência, traduz a utopia demente de certos ideólogos ou 

tecnocratas: a racionalidade que eliminaria a vida.”12. 

 Uma vez aprovado, o PEE  co-responsabiliza toda a comunidade escolar. 

  

                                                
12 BROCH, Marc-Henry e CROS, Françoise, Op. Cit, p.142 
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