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«Os homens existem uns para os outros. Portanto, melhora-os ou suporta-os.» 

Marco Aurélio, Meditações, Livro 8 

 

INTRODUÇÃO   

   O Projeto Educativo da Escola Secundária da Baixa da Banheira constitui-se como documento de 

caráter programático que define a orientação estratégica da escola para o triénio 2012 – 2015. 

   De acordo com o mais recente normativo legal o Projeto Educativo de Escola deverá ser «[…] o 

documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três 

anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais o 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa.» (Dec. Lei 

nº75/2008, de 22 de Abril, Artigo 9º) 

   Respondendo a esta exigência legal procurou-se produzi-lo como um documento de caráter 

pedagógico e estratégico, curto, claro e conciso, de forma a possibilitar uma fácil consulta, 

entendendo que tais características são necessárias para o real cumprimento das funções a que se 

destina: definir a orientação geral da escola, no triénio indicado, na sua missão de educar, ensinar e 

formar; constituir-se como instrumento operatório e de suporte a outros documentos de caráter 

programático mais específicos – o Regulamento Interno e o Projeto Curricular de Escola e a documentos 

de caráter instrumental como os Planos Plurianual e Anual de Atividades; apresentar-se como guia 

informativo das orientações gerais da escola para professores, alunos, encarregados de educação, 

parceiros sociais e demais comunidade educativa. 

   Longe da pretensão de ser um documento perfeito e acabado é, pela sua própria natureza, antes de 

mais, um documento aberto porque projetado para o futuro, definindo as finalidades e objetivos gerais 

que hoje se afiguraram pertinentes. Não se trata de um documento novo, construído de raiz a partir do 

nada, mas de uma reformulação/reatualização do anterior Projeto Educativo de Escola, já que hoje as 

escolas só podem ser concebidas como organizações em projeto que constantemente se reformulam e 

atualizam. Assim, também este documento, começa por se assumir como incompleto, imperfeito e 

aberto a críticas e aperfeiçoamentos que gerarão muitos outros projetos, já que as escolas são 

realidades sistémicas e dinâmicas em transformação constante. 

   Procurou-se que a orientação estratégica aqui definida fosse sustentada e partilhada, realista, 

motivadora e avaliável. Tais critérios exigiram alguns procedimentos metodológicos que se passam a 

descrever de modo sucinto: 
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a)  Elaboração do diagnóstico:  

- Baseou-se numa recolha de dados feita quer a partir de uma análise documental (de documentação 

diversa – dados dos programas MISI, ENEB/ENES, auto - avaliação, avaliação externa, etc.), quer da 

consulta à comunidade escolar (através de entrevistas em focus groups), encontrando-se os dados 

resultantes compilados em documento que poderá ser consultado pela comunidade; 

- Uma seleção e interpretação dos dados recolhidos foi necessária de modo a possibilitar a 

apresentação do diagnóstico sob a forma de quadro de análise SWOT, ferramenta de gestão 

habitualmente usada como base para um planeamento estratégico, tal como se requer num projeto 

educativo; 

b) Redação do texto do projeto educativo: 

- Partiu da consideração conjunta de dois eixos fundamentais: a análise SWOT e a definição de uma 

visão/missão compatível com o contexto específico em que a escola se situa e com as metas para a 

educação definidas quer a nível nacional, quer internacional, já que na atualidade é impossível não 

considerar qualquer escola como inserida num mosaico de múltipla regulação (regional, nacional e 

internacional). 

- Formularam-se as grandes finalidades (emergentes da confluência dos dois eixos indicados) - 

promover o sucesso escolar e combater o abandono e o absentismo – e os objetivos estratégicos que se 

afiguraram mais pertinentes (em face das oportunidades e ameaças externas e os pontos fracos e fortes 

internos), e que vão constituir orientações estratégicas a ter em conta na formulação dos documentos 

de caráter instrumental acima indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 16 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 OPORTUNIDADES CONSTRANGIMENTOS/AMEAÇAS 

A
n
ál
is
e 
ex

te
rn

a 
 

 

- Recetividade por parte de várias 
instituições/associações na colaboração com 
a escola (estágios, visitas de estudo, 
projetos de alunos) 
- População residente maioritariamente 
jovem (com menos de 40 anos) 
- Grande heterogeneidade cultural 
- Aproximadamente 1/3 dos jovens adultos 
da freguesia não completou o ensino básico 

 

 
- Concelho com um tecido empresarial débil 
- Privação económica e social extrema das 
famílias 
- Baixa escolaridade das famílias 
- Elevado índice de famílias desestruturadas 
- Integração ao longo de todo o ano letivo de 
alunos provenientes de sistemas educativos de 
países estrangeiros (nomeadamente PALOP) 
- Jovens com percursos pessoais e escolares 
acidentados 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

A
n
ál
is
e 
 I
n
te
rn

a 
 

 

 
- Taxa de sucesso escolar nos cursos 
profissionais superior à média nacional 
- Relação humana afetiva e de proximidade 
entre os membros da comunidade educativa  
- Empenho do corpo de docentes e não 
docentes no exercício das suas funções  
- Atitude positiva dos alunos na participação 
em atividades extra - curriculares e outras 
estratégias de educação não formal 
- Corpo docente estável capaz de assegurar 
disciplinas de diferentes currículos (regular, 
profissional, educação e formação, 
educação e formação adultos) 
- Biblioteca como pólo dinamizador de 
atividades interdisciplinares na Escola 
- A existência de espaços exteriores 
cuidados 
- Qualidade do equipamento laboratorial e 
do parque oficinal, prontos para 
desenvolvimento de atividades 
experimentais e saberes práticos 

 
 

 

 
- Taxa de sucesso no ensino básico regular inferior 
à média nacional  
- Taxa de sucesso no ensino secundário regular 
inferior à média nacional, com particular 
gravidade no 12º ano 
- Fracos resultados nos exames nacionais do 
ensino básico 
- Fracos resultados nos exames nacionais do 
ensino secundário, principalmente nas disciplinas 
de Português e Matemática 
- Dificuldades no domínio da Língua Portuguesa 
por parte da maioria dos alunos 
- Elevado grau de absentismo dos alunos 
- Incapacidade dos alunos manterem um 
comportamento adequado à situação de aula 
- Dificuldade em envolver os encarregados de 
educação/pais no processo educativo dos seus 
educandos  
- Articulação entre os professores pouco eficaz 
- Sentimento de insegurança por parte da 
comunidade educativa 
- Insatisfação relativamente a alguns serviços e 
falta de algumas instalações e equipamento 

  

   A análise SWOT coloca em evidência, como ponto fraco da escola, taxas de sucesso escolar baixas em 
comparação com a média nacional, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, assim como 

fracos resultados nos exames nacionais dos dois níveis de ensino. Ainda dentro do que se considerou 
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uma fragilidade interna salientam-se o absentismo (quer justificado, quer injustificado) e o abandono 

escolar.  

   Parece legítimo concluir que são vários os aspetos internos e externos que terão contribuído para o 
cenário identificado de insucesso e abandono: a baixa escolaridade das famílias e o elevado índice de 

famílias desestruturadas, assim como a privação económica e social que caracteriza muitas delas, 

relacionam-se com a dificuldade sentida (por professores e diretores de turma) em envolver mais os 

pais e encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos. Por outro lado, este 

contexto de carência explica os percursos escolares acidentados, o elevado absentismo e a 

incapacidade de os alunos manterem muitas vezes uma postura adequada em sala de aula. Ainda em 

articulação com as baixas taxas de sucesso escolar, podemos assinalar outro fator importante: a 

constante integração de novos alunos nas turmas, ao longo de todo o ano letivo, na sua grande maioria 

oriundos de sistemas educativos estrangeiros.  

   Uma tal situação exigirá que a articulação entre os docentes seja mais eficaz e mais visível, no 
sentido quer de aproveitar eventuais oportunidades que o meio pode oferecer, nomeadamente, a 

recetividade mostrada por várias instituições e associações na colaboração com a escola, quer de 

rentabilizar melhor o empenho demonstrado no exercício das suas funções (assinalado quer para o 

corpo docente, quer para os funcionários não docentes) e a capacidade de assegurar a lecionação de 

disciplinas de diferentes currículos. 

   Efetivamente, apesar de parecer óbvia a necessidade que o meio tem da escola em face do elevado 

número de jovens, com particular ênfase para um largo número que não concluiu o ensino básico, a 

carência social e económica parece contribuir para uma desvalorização da educação e da formação, 

num contexto onde, ao invés, eles deveriam ser amplamente reconhecidos e valorizados.  

   A taxa de sucesso dos cursos profissionais superior à média nacional apresenta-se como um indicador 

da existência de condições de sucesso que a escola deverá aproveitar e transferir para outros 

currículos. 

 

   Enfim, apesar do contexto de crise económica que se prevê para o país no triénio a que este projeto 

educativo diz respeito impõe-se à escola o desafio de mobilizar os seus recursos humanos de modo a 

articular-se com o meio e a publicitar junto deste o valor da sua função educativa e formativa, 

aproveitando todas as oportunidades no sentido de procurar assegurar uma oferta diversificada e de 

qualidade, capaz de responder às necessidades do contexto, mas oferecendo uma formação para a 

sociedade do conhecimento, promotora de futuras adaptações a diversificados contextos académicos, 

profissionais, económicos e sociais. 
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VISÃO E MISSÃO  

   A afirmação de que só através da educação pode o homem aceder à sua humanidade mantém a sua 

plena atualidade e assume contornos muito específicos na sociedade contemporânea articulando-se 

com a visão e a missão das escolas. 

   Impõe-se hoje a necessidade de formar para a sociedade do conhecimento que exige do indivíduo não 

só conhecimentos mas, sobretudo, flexibilidade e competência de adaptação à mudança. Tal 

competência só se desenvolve em articulação com uma atitude de sujeito, aprendente e empresário de 

si, que cada um de nós terá de assumir, no sentido de prover o seu desenvolvimento e equilíbrio 

pessoais, contribuindo, em simultâneo, de forma ativa para o progresso económico e social.  

   Sem perder de vista as orientações do «Programa Educação 2015» em que Portugal definiu 

compromissos de convergência em relação aos princípios enunciados e a algumas das metas definidas 

no Quadro Estratégico EF2020 da EU e no Projeto Metas Educativas 2021 da Organização de Estados 

Ibero-americanos (OEI), visa-se uma Escola Secundária da Baixa da Banheira onde se entenda a 

formação e a aprendizagem como condição fundamental para o desenvolvimento da pessoa e das 

sociedades e onde tal desenvolvimento, por isso mesmo, seja perspetivado nas quatro dimensões 

definidas pela UNESCO: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

ser. 

   Considerando a identidade da escola e o contexto social em que se insere é fundamental definir o 

que é que a escola quer para o seu futuro, o que a diferencia, ou seja, a sua visão. A nossa visão é 

constituirmo-nos como uma instituição também aprendente com todos os elementos cooperantes no 

sentido de: 

Colaborar 
Formar 

Construir o futuro 
 

   A visão passa pelo reconhecimento de que as supracitadas especificidades dos jovens da comunidade 

envolvente, conferirão à Escola Secundária da Baixa da Banheira uma importância acrescida para o 

meio em que se insere, como principal centro de formação integral dos jovens, propiciador das 

condições para o desenvolvimento dos requisitos necessários para se tornarem cidadãos ativos e 

produtivos e, deste modo, a visão da escola passa pelo reconhecimento da contribuição que dará para 

o volte face da região em que se insere, bem como, doutras regiões do mundo tendo em conta as 

características migratórias da população em causa. 

 

   Deste modo, define-se a nossa missão, de acordo com o diagnóstico estratégico como orientada pelo 

desígnio de promover uma disposição para uma aprendizagem ao longo da vida mediante a 

disponibilização das ferramentas que a tornam possível (competências básicas) e a garantia de uma 
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oferta diversificada que se estenda do ensino básico ao secundário, capaz de pela sua diversidade e 

qualidade responder às necessidades do contexto, evitando a saída precoce dos alunos do sistema de 

ensino.  

   Sustenta-se assim a nossa missão nos valores da igualdade de oportunidades, na autonomia e 

responsabilidade individual, no respeito pela diversidade cultural e valorização das competências de 

cada um, mas também das competências de colaboração, sem as quais não existe progresso social. 

Mas, sem dúvida que teremos que eleger como valor central a disponibilidade para a aprendizagem, 

sem a qual não poderá existir progresso do indivíduo ou da sociedade. 

 

FINALIDADES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

      Atendendo à missão definida consideram-se as seguintes finalidades prioritárias para a escola, para 

o triénio 2012- 2015: 

 – Promover o sucesso escolar; 

 – Diminuir o abandono e o absentismo. 

   A consecução destas finalidades implica a definição dos objetivos estratégicos pertinentes, 

exequíveis, consensuais e coerentes, que a seguir se discriminam, descrevendo o efeito desejado e os 

benefícios esperados do projeto educativo, constituindo o referencial orientador da atividade a 

desenvolver pela escola durante o período de três anos.  

 



 

Promover o sucesso 
escolar

Promover o sucesso 

1- Melhorar os resultados escolares

ensino regular (básico e secundário)

2 - Melhorar os resultados

nacionais

3 - Promover uma disposição

aprendizagem e à formação

4 - Melhorar a articulação entre

educação e formação e cursos profissionais

o mundo do trabalho

5 - Reforçar a educação para

cidadania

6 - Promover um clima

colaborativo em toda a comunidade

7 - Reforçar a articulação da escola

meio e a participação em projetos

regional, nacional e internacional

8- Implementar mecanismos

integração dos alunos oriundos

estrangeiros

10- Criar mecanismos / registos

nível da organização escolar
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escolares no

secundário)

nos exames

favoràvel à

os cursos de

profissionais e

para a saúde e

de trabalho

comunidade escolar

escola com o

projetos de caráter

internacional

de apoio à

oriundos de países

registos padrão ao



 

Diminuir o abandono e 
o absentismo

Diminuir o abandono e 

3 - Promover uma disposição

aprendizagem e à formação

4 - Melhorar a articulação entre os

educação e formação, cursos profissionais

o mundo do trabalho

5 - Reforçar a educação para

cidadania

6 - Promover um clima de

colaborativo em toda a comunidade

7 - Reforçar a articulação da escola

meio e a participação em projetos

regional, nacional e internacional

8- Implementar mecanismos de

integração dos alunos oriundos

estrangeiros

9- Fomentar a participação dos Encarregados

de Educação e família na vida

educandos diversificando os mecanismos

aproximação

10- Criar mecanismos / registos

nível da organização escolar
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os cursos de

profissionais e

a saúde e

de trabalho

comunidade escolar

escola com o

projetos de caráter

de apoio à

oriundos de países

Encarregados

vida dos seus

mecanismos de

registos padrão ao
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METAS, INDICADORES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO  

Para cada objetivo estratégico definem-se as metas verificáveis a atingir, os indicadores da 

avaliação das mesmas e os meios de verificação bem como as estruturas privilegiadas para discutir e 

operacionalizar estratégias. 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador 
de 

avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) 
para discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

1 -Melhorar os 
resultados 

escolares no ensino 
regular (básico e 

secundário) 
 

- Aumentar a taxa de 
sucesso no ensino 

básico, em média, de 
64% (2010/2011) para 
74% (2014/2015). 

 
- Aumentar a taxa de 
sucesso no ensino 

secundário, em média, 
de 50% (2010/2011) 
para 60% (2014/2015). 

 
- Aumentar a % de 
níveis = ou> a 3 na 
frequência da 
disciplina de 

Matemática no 9º ano, 
de 54% para 57%. 

 
- Aumentar a % de 
níveis = ou> a 3 na 
frequência da 

disciplina de Língua 
Portuguesa no 9º ano, 
de 41% para 50%. 

- Taxas de 
sucesso 

 
 

- MISI 
- Pautas de 
classificações 

finais 
 

- Conselho 
Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares 
- Áreas 

Disciplinares 
- Conselhos de 

Turma 
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Objetivo 

estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) 
para discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

2 - Melhorar os 
resultados nos 

exames nacionais 
 

- Diminuir a % global de 
classificações inferiores 

a 9,5 nos exames 
nacionais do ensino 

secundário de 68% (2011) 
para 58% (2015). 

 
- Aumentar a % de níveis 

superiores a 3 nos 
exames nacionais do 
ensino básico, a 

matemática de 4% (2011) 
para 30% (2015), e a 

língua portuguesa de 40% 
(2011) para  50% (2015). 

- Classificações 
obtidas nos 
exames 
nacionais 

- ENES 
- ENEB 

- Conselho 
Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares 
- Áreas 

Disciplinares 
 

 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) 
para discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

3 - Promover uma 
disposição 
favorável à 

aprendizagem e à 
formação , 

investindo na 
formação de 

pessoal docente e 
não docente e na 

melhoria de 
comportamentos 
dos alunos em sala 

de aula 
 

- Realização de pelo 
menos uma atividade de 
formação em cada área 
disciplinar por ano letivo 
(reuniões de preparação 
de materiais, ações de 

formação sobre 
estratégias de ensino 
aprendizagem e 

tutorias). 
- Realizar com cada 

turma pelo menos uma 
atividade educação não 

formal 
(projeto/visita/colabora
- ção com entidade 

externa) ou programa de 
desenvolvimento de 
competências sociais 
que favoreçam as 
competências para a 

aprendizagem 

- Reuniões de 
trabalho 
- Ações de 
formação 
- Iniciativas 

realizadas com 
as turmas 
(visitas de 
estudo, 

colaboração em 
projetos) 

- Relatórios 
anuais de 
atividades 

 

- Conselho 
Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares 

-Áreas Disciplinares 
- Conselhos de 

Turma 
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Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

4 - Melhorar a 
articulação entre 

os cursos de 
educação e 

formação e cursos 
profissionais e o 

mundo do trabalho 
 

- Realizar pelo 
menos duas 
atividades de 

articulação com o 
mundo do 

trabalho ao longo 
do ano letivo (por 

turma) 
 

- Número de 
atividades 

realizadas em 
cada turma 

- Relatório do 
Diretor de Curso 

- Departamentos 
Curriculares 

- Conselhos de Turma 
- Diretores de Curso 

 

 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

5- Reforçar a 
educação para a 
saúde e cidadania 
 

- Realizar pelo 
menos uma 
atividade com 
cada turma. 

- Número de 
atividades 
realizados 

- Relatório do 
responsável pelo 
gabinete de 
atividades de 
promoção da 

saúde 
-Relatórios dos 
Diretores de 
Turma 

- Conselho Pedagógico 
- Conselhos de Turma 

- Gabinete de 
atividades de 

promoção da saúde 
 

 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

6 - Promover um 
clima de trabalho 
colaborativo em 

toda a comunidade 
escolar 

 

- Realizar pelo menos 
uma atividade em 
cada turma em que 
colaborem pelo menos 
3 professores do 
Conselho de Turma 
- Criar um mecanismo 
de tutoria de pares em 

que os alunos 
colaboram na 

integração de colegas 
de países estrangeiros 
- Realizar pelo menos 
uma atividade que 
envolva toda a escola 

- Número de 
atividades 
realizadas 

- Relatórios dos 
Diretores de 
Turma 

- Conselho 
Pedagógico 

- Conselhos de 
Turma 
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Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 
7 - Reforçar a 
articulação da 

escola com o meio 
e a participação em 
projetos de caráter 
regional, nacional e 

internacional 
 

- Envolver a 
escola em pelo 
menos seis 
projetos (de 
caráter 
regional/ 
nacional/ 

internacional) 
em cada ano 

letivo 

- Projetos em 
que a escola 
participa 

- Relatórios dos 
Coordenadores 

de 
Departamento 
- Registos de 

auto – avaliação 
dos alunos e 
professores 
envolvidos 

- Conselho Pedagógico 
- Departamentos 
Curriculares 

 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

8- Implementar 
mecanismos de 

apoio à integração 
dos alunos 

oriundos de países 
estrangeiros 

 

- Desenvolver 
atividades 

específicas ao 
nível da 

aprendizagem da 
Língua 

Portuguesa 
- Criar um regime 
de tutorias que 
promova o 

acompanhamento 
do aluno no ano 
letivo da sua 
integração, por 
um professor da 
escola e um 

aluno da turma 

- Atividades 
realizadas para 
aprendizagem e 
aprofundamento 

dos 
conhecimentos 
da Língua 
Portuguesa 

- Tutorias criadas 
em turmas com 
alunos integrados 
tardiamente ou 
estrangeiros com 
que evidenciem 
dificuldades na 

Língua 
Portuguesa 

- Relatório do 
Diretor de Turma 
- Relatório do 
Coordenador de 
Área Disciplinar 
de Língua 
Portuguesa 

- Departamento de 
Línguas 

- Área Disciplinar de 
Língua Portuguesa 

- Conselhos de Turma 
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Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

9- Fomentar a 
participação dos 
encarregados de 

educação e família 
na vida dos seus 

educandos 
diversificando os 
mecanismos de 
aproximação 

 

- Diversificar os 
meios de 

contato com a 
finalidade de 
envolver pelo 
menos 50% dos 
encarregados 
de educação 

 

- Número e tipo 
de contacto 

efetuado com os 
encarregados de 
educação. 

- Relatórios dos 
Diretores de 
Turma 

- Conselho do 
Diretores de Turma 
- Conselhos de Turma 

 

 

Objetivo 
estratégico 

Meta Indicador de 
avaliação 

Meio de 
verificação 

Estrutura(s) 
privilegiada(s) para 

discutir e 
operacionalizar 

estratégias 

10- Criar 
mecanismos / 

registos padrão ao 
nível da 

organização 
escolar 

 

- Criar 10 
mecanismos / 
registos padrão 

 

- Número de 
mecanismos / 
registos padrão 

criados 

- Procedimentos 
instituídos 

- Todas as estruturas 
de orientação 
educativa 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

   A avaliação do projeto educativo é um processo complexo que visa analisar a eficácia das medidas 

preconizadas e assim fornecer indicações para futuras reformulações, consistindo na compilação 

sistemática de dados acerca dos resultados e das atividades que decorrem da implementação do 

projeto, usando preferencialmente grelhas de monitorização, de cuja análise se retiram conclusões.  

   A implementação do projeto educativo culmina na sua avaliação final, num processo de aferição dos 

objetivos concretizados e das metas alcançadas, visando medir o grau realização de atividades através 

das quais a escola se propôs cumprir a sua ação educativa. A avaliação da execução do projeto 

educativo basear-se na: 

- Conformidade do projeto curricular de escola e projetos curriculares de turma com o projeto 

educativo; 

- Articulação dos planos plurianuais e anuais de atividades, bem como do plano de formação de pessoal 

com o projeto educativo; 
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- Relatório da equipa de avaliação interna da escola  

- Relatórios das estruturas de orientação pedagógica. 

   Refletir sobre o desempenho da escola deve ser uma atitude recorrente, sistemática e participada. A 

avaliação da eficácia da ação educativa preconizada neste projeto educativo deve constituir um meio 

de reflexão sobre a organização da estrutura educativa e também um veículo promotor de boas 

práticas pedagógicas. 

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

   Após a sua apreciação em Conselho Pedagógico e aprovação em Conselho Geral o projeto educativo 

será apresentado a toda a comunidade educativa. 

   Com a comunicação interna do projeto pretende-se o comprometimento de todos os intervenientes, 

constituindo uma oportunidade para a mobilização em função da concretização das metas 

estabelecidas. Com a comunicação externa do projeto pretende-se promover os serviços prestados pela 

escola, legitimando a função estratégica que desempenha no meio. 

   Elege-se o site da escola na internet como meio privilegiado para a difusão do projeto educativo, de 

modo a torná-lo acessível não só a toda a comunidade educativa como também a quem pretenda 

consultá-lo. Internamente a apresentação do projeto será feita nas reuniões de Departamento e pelo 

Diretor de Turma nas reuniões com os encarregados de educação e junto dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


