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Preâmbulo 

 

1. Caracterização da Escola 

«A centenária caminhada do Liceu de Coimbra, hoje Escola Secundária 

 de José Falcão, é umadas mais interessantes mas também das mais 

complexas da história do nosso ensino.» 

Simões Rodrigues 

 

1.1. História e edifício 

A Escola Secundária José Falcão é o rosto atual do antigo Liceu de Coimbra, fundado há 

177 anos, e do Liceu D. João III, criado em 1936 e instalado no atual edifício da escola, construído 

de raiz para o efeito. Mas as suas origens são mais antigas. 

A origem do Liceu de Coimbra entronca no Colégio das Artes, criado em 1548 por D. João 

III. Em 1836, a reforma de Passos Manuel determina que o Liceu de Coimbra substitua o Colégio 

das Artes e constitua uma secção da Universidade.  

Contudo, as instalações mantêm-se no mesmo edifício e, em 1853, passam a ser partilhadas 

com o Hospital Escolar. À medida que os serviços hospitalares vão crescendo, a Faculdade de 

Medicina reclama todo o espaço para si. O Liceu acaba, então, por se instalar no Colégio de S. 

Bento, sobranceiro ao Jardim Botânico. 

Após o advento da Primeira República, o Liceu de Coimbra passa a ter como patrono o seu 

antigo aluno e professor José Falcão. Já durante o Estado Novo, em 1936, os Liceus José Falcão e 

Júlio Henriques, este criado em 1928 e residente também no Colégio de S. Bento, dão lugar ao 

Liceu Normal D. João III, que passa a funcionar no atual edifício, na Avenida D. Afonso Henriques. 

Ao longo da sua história, o Liceu Normal D. João III desempenha um importante papel na 

formação inicial de docentes, tendo sido, entre 1947 e 1957, o único no país a exercer essas funções. 

É um dos liceus de referência, formando alunos que se vão distinguir no panorama social do país e 

internacionalmente. 

Depois de 25 de Abril de 1974, retoma o nome do seu patrono José Falcão e, a partir de 

1978, com a unificação dos ensinos técnico e liceal, passa a designar-se Escola Secundária José 

Falcão. 

A Escola Secundária José Falcão ocupa um quarteirão delimitado pelas ruas João Pinto 

Ribeiro, Sá de Miranda, Henriques Seco e Afonso Henriques e pertence à Freguesia da Sé Nova 

O edifício onde está instalada a Escola, construído entre 1931 e 1936, surge na linha de 

renovação das instalações escolares promovida pelo Estado Novo: é um projeto dos arquitetos 

Carlos Ramos, Jorge Segurado e Adelino Nunes, enquadrando-se numa perspetiva modernista e 

funcionalista. Inspirado em modelos ingleses, apresenta 3 blocos interligados numa configuração 

em “U”, distribuídos por 3 pisos.  

No Bloco principal, o primeiro piso é essencialmente destinado aos serviços de Direção, 

serviços administrativos, demais serviços e salas de apoio técnico-pedagógico e, ainda, 3 salas de 

aula. No segundo e no terceiro piso, funcionam 24 salas de aulas, laboratórios específicos das 

ciências experimentais e informática, salas específicas de algumas áreas disciplinares, o anfiteatro e 

várias instalações sanitárias, algumas delas adaptadas a deficientes motores. Um outro Bloco, anexo 

ao edifício principal, foi concebido como a Casa do Reitor: depois de recuperada nos anos 90, serve 

hoje de sala de trabalho de diferentes grupos disciplinares. No átrio ao ar livre adjacente aos três 
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blocos, funciona o bar dos alunos, que ocupa instalações provisórias há mais de 30 anos. O terceiro 

Bloco é essencialmente destinado a atividades de Educação Física (um pavilhão, dois ginásios bem 

apetrechados, balneários, instalações diversas), aí se situando, também, o auditório com a 

capacidade de 350 lugares, as instalações da cozinha e do refeitório, 3 salas de aulas normais, uma 

sala de trabalhos oficinais,  e várias salas de apoio e arrecadação. Há, ainda espaços exteriores com 

instalações adequadas à prática de vários desportos. 

 

1.2. Oferta Formativa e Número de alunos em 2012/2013 
 

Ensino Básico  Turmas  Alunos  

7.º ano  3  68 

8.º ano  3  86  

9.º ano  3  83 

 

Ensino Secundário  Curso Turmas  Alunos  

10.º ano  

Ciências e Tecnologias  5  116 

Ciências Socioeconómicas  1  26 

Artes Visuais  1  30  

Sociais e Humanas  1  30 

11.º ano  

Ciências e Tecnologias 6  142  

Ciências Socioeconómicas  1  26 

Artes Visuais 1  23  

Sociais e Humanas  1  34 

12.º ano  

Ciências e Tecnologias 6  169 

Artes Visuais 1  22 

Sociais e Humanas  2  34 

 

Ensino Secundário  Curso Turmas  Alunos  

10.º ano  Técnico de Multimédia  1  35 

11.º ano  Técnico de Multimédia  1  29  

12.º ano  Técnico de Multimédia  1  20  
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1.3. O corpo discente 

Os alunos (957 em 2012/2013) são maioritariamente provenientes do meio social médio alto, 

condição que permite a muitos alunos um acompanhamento mais próximo dos Encarregados de 

Educação, bem como o acesso a atividades extra-escolares fora da Escola.  

É de registar, ainda, que frequentam a Escola vários alunos estrangeiros, não se verificando 

ocorrências de problemas entre alunos, decorrentes de diferenças culturais ou étnicas. A maioria 

esmagadora dos alunos tem expetativas de prosseguir estudos no ensino superior. Verifica-se que 

cerca de 12% dos alunos beneficiam de Apoio Social Escolar. 

Cerca de 70% dos alunos residem em Coimbra e os restantes na periferia e concelhos 

próximos de Coimbra, sendo as deslocações quotidianas justificadas pelo local de trabalho em 

Coimbra de, pelo menos, um dos pais. 

A escolaridade dos encarregados de educação dos alunos da Escola é predominantemente a 

habilitação do ensino secundário e quase 40% dos encarregados de educação tem habilitação de 

grau superior. 

 

1.3. O corpo docente 

O corpo docente da Escola Secundária José Falcão é constituído neste ano de 2012/2013, 

por um total de 92 docentes, dos quais 52 Professores do Quadro de Escola, 8 do Quadro de Zona 

Pedagógica, 27 destacados nesta escola, e 5 professores contratados. 

A responsabilidade que os professores (um quadro relativamente estável nos últimos quatro 

anos) revelam na sua prática docente contribui para o sucesso educativo dos nossos alunos. 

 

1.4. O corpo não docente 

Os assistentes administrativos, num total de 8, incluindo a chefe dos serviços, têm, na maior 

parte, 15 ou mais anos de serviço. Na generalidade, adaptam-se convenientemente a novas tarefas e 

serviços com novas tecnologias, respondendo às necessidades da escola. 

Existe, neste momento, uma equipa de assistentes operacionais constituída por 26 elementos 

de ambos os sexos, estando dois deles em mobilidade. 

Todos os funcionários têm, pelo menos, 4 anos de serviço na escola, o que lhes permite uma 

intervenção bastante concertada com as necessidades da escola. 

 

 

 

 

2. Resultados da Autoavaliação 

«Autoavaliação é o processo pelo qual uma escola é capaz de olhar 

criticamente para si mesma, com a finalidade de melhorar 

posteriormente os seus recursos e o seu desempenho.»                                                                                                            

ESIS, 2000 

 

     Com o processo de autoavaliação de Escola no biénio de 2009/2011, conclui-se o seguinte: 

1. Em relação à ação de liderança da Direção, ao funcionamento do Conselho Pedagógico, aos 

Grupos Disciplinares e Conselhos de Turma, o pessoal docente manifestou uma opinião muito 

positiva, opinião extensiva à qualidade do corpo docente e respetivas práticas pedagógicas. 
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2. O pessoal não docente inquirido acerca do funcionamento da Direção, reconhece que esta 

gere eficazmente os recursos humanos, o que se considera um ponto forte a mencionar. 

3. Relativamente às estruturas da Escola, organização e gestão, funcionamento dos conselhos de 

turma e cultura e problemas de Escola, os pais e encarregados de educação exprimem uma opinião 

bastante satisfatória. A sua reduzida participação nas estruturas da Escola e o reduzido contributo 

com sugestões para a melhoria do seu funcionamento, nomeadamente no âmbito da disciplina e 

atividades culturais, foram considerados aspetos a melhorar. 

4. Quanto à opinião dos alunos sobre o ensino e a aprendizagem, quer no Ensino Básico, quer 

no Ensino Secundário, registaram-se como pontos fortes a salientar a relação pedagógica, a 

disponibilidade dos professores para ouvir as sugestões dos alunos, prestar esclarecimentos e tirar 

dúvidas e a promoção da sua autonomia. De igual modo, no âmbito da tipologia de trabalho, 

registaram-se a correção e devolução dos trabalhos de casa, a explicitação dos critérios de avaliação, 

as sínteses orais, a discussão nas aulas dos trabalhos efetuados pelos alunos. Como ponto fraco 

verificou-se a utilização pouco frequente dos testes diagnósticos e testes mistos, ação a melhorar. 

No entanto, e dados os pontos fortes anteriormente mencionados, concluiu-se genericamente pela 

existência de bons desempenhos e de boas práticas pelo corpo docente. 

5. Atendendo à opinião dos alunos em relação à Escola, salientara-se os seguintes aspetos: como 

pontos fortes, a apreciação muito positiva que exprimem sobre a Direção, sobre o empenho com 

que os Diretores de Turma desempenham as suas funções e sobre a eficiência dos Serviços de 

Psicologia e Orientação Vocacional; como ponto fraco, a análise e resolução de problemas entre 

alunos e entre alunos e professores, procedimentos considerados pelos alunos como menos 

frequentes. A ação disciplinar foi considerada uma área a melhorar.  

6. No que diz respeito aos resultados escolares dos alunos, constatou-se a sua qualidade face ao 

panorama nacional, como se poderá verificar nos quadros abaixo apresentados, o que reflete um 

bom desempenho dos alunos e uma boa qualidade do corpo docente de Escola. Como ponto forte, 

também a salientar, é a ausência do abandono escolar no Ensino Básico, sendo apenas residual no 

Ensino Secundário. É, ainda, de referir o elevado número de alunos da Escola colocados na 1.ª fase 

em cursos superiores de grande procura, e cuja média de acesso é muito elevada, como é o caso dos 

cursos de Medicina, de Arquitetura, de Ciências Farmacêuticas e de Economia. 

7. No que diz respeito ao Plano Anual de Atividades, registou-se o elevado número de 

atividades concretizadas, que foram avaliadas pelos seus intervenientes, na sua quase totalidade, 

com a menção de «Muito Bom». Cerca de 85% das atividades desenvolvidas integram-se no Projeto 

Educativo da Escola, foram consideradas muito úteis e foi sugerida a sua repetição nos anos letivos 

seguintes. De salientar, ainda, a participação, o empenho e a disponibilidade dos alunos.  

Melhorar o desempenho até atingir a excelência é, sem sombra de dúvida, o objetivo de 

qualquer organização, e esta escola, como organização que é, com a sua cultura e tradição deve 

procurar atingir a excelência. Consideramos muito importante, hoje mais do que nunca, que as 

escolas devem procurar demonstrar que têm qualidade, mesmo «sendo muito difícil, mesmo entre 

especialistas, chegar-se a uma noção do que seja qualidade de ensino» (Oliveira &Araújo, 2005, 6). 
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2.1. Taxa global de sucesso escolar 

 

2008/2009 
 

 
 

 

2009/2010 
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2010/2011 
 

 
 

 

2011/2012 
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2.2. Taxa de insucesso escolar por disciplina 
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2.3. Quadro de mérito 
 

 2010/11 2011/12 

 N.º de alunos Diplomas N.º de alunos Diplomas 

7.º Ano 47 23 64 21 

8.º Ano 72 17 61 16 

9.º Ano 119 31 125 9 

10.º Ano 185 40 202 57 

11.º Ano 203 37 167 60 

12.ºAno 388 79 369 62 
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2.4. Taxa de sucesso de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) de 

caráter permanente  
 

2009/10 2010/11 2011/12 

100% 

21 - 21 

92% 

26 - 24 

95% 

19 - 18 

 

2.5. Número de alunos retidos uma ou mais vezes (uma vez; mais do que uma vez, total) 

 
 

2.6. Número de alunos que não fizeram a escolaridade no número de anos previsível  

(3 anos  no 3.º Ciclo e 3 anos no Ensino Secundário) 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Ensino Básico 1 4 3 5 

Ensino Secundário 11 7 9 26 

 

 

 

 

3. Resultados da Avaliação Externa 

 

A Escola Secundária José Falcão, foi submetida a  Avaliação Externa pela primeira vez  no ano 

de 2008, tendo-lhe sido atribuído o nível  «Bom» de classificação de desempenho escolar em quatro 

domínios  (Resultados, Prestação do Serviço Educativo, Organização, e Gestão Escolar e Liderança) 

e o nível de «Suficiente» no domínio da Capacidade de Auto-regulação e Melhoria da Escola. 

Em abril de 2012, a Escola foi submetida ao 2.° Ciclo de Avaliação Externa, levado a cabo pela 

IGEC, tendo-lhe sido atribuída a classificação de «Muito Bom» em dois domínios, o dos Resultados 

(Resultados Académicos; Resultados Sociais e Reconhecimento da comunidade) e o da Prestação 

do Serviço Educativo (Planeamento e Articulação; Práticas de Ensino e Monitorização e Avaliação 

do Ensino e das Aprendizagens), e a classificação de «Bom» no domínio  Liderança e Gestão 

(Liderança; Gestão e Autoavaliação e Melhoria).  

Foram realçados os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola: 

1. Taxa de conclusão no 9.º ano de escolaridade; 

2. Resultados dos exames nacionais de Matemática A e Física e Química A; 

3. Elevadas expetativas e exigência escolar assumidas por professores, pais e alunos; 



 

 

10 

4. Trabalho colaborativo dos docentes, promotor de uma maior partilha e reflexão sobre as 

práticas científico-pedagógicas, bem como de procedimentos mais sistemáticos de 

monitorização e reajustamento das atividades de ensino; 

5. Valorização da componente experimental do currículo, que potencia o desenvolvimento de 

práticas ativas na aprendizagem das ciências e da atitude positiva dos alunos face ao método 

científico; 

6. Desenvolvimento de parcerias e projetos, com impacto relevante na prestação do serviço 

educativo e nas aprendizagens dos alunos; 

7. Utilização das tecnologias de informação e comunicação, o que tem contribuído para a 

agilização dos procedimentos de gestão pedagógica e administrativa, o apoio ao estudo 

autónomo dos alunos e a melhoria da comunicação interna e externa. 

A equipa de avaliação da IGEC considerou que as áreas onde a Escola deve incidir 

prioritariamente os seus esforços de melhoria são as seguintes: 

1. Taxa de conclusão do 12.º ano nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário; 

2. Taxas de sucesso nos cursos profissionais; 

3. Projeto educativo da Escola, de forma a torná-lo um referencial concreto e útil para ação dos 

colaboradores; 

4. Consistência e efetividade do processo de autoavaliação, enquanto contributo decisivo para 

identificar e ultrapassar fragilidades e promover o desenvolvimento sustentado da Escola. 
 

No relatório apresentado pela IGEC constata-se que «a ação da Escola tem produzido um 

impacto em linha com o valor esperado na melhoria da aprendizagens e dos resultados dos alunos e 

nos respetivos percursos escolares. A Escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos 

em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes produzindo um impacto consistente 

designadamente nos resultados sociais e nos respetivos percursos escolares». 

A Escola efetuou, ao longo destes últimos 4 anos, um percurso visivelmente ascendente e a 

prestação de um serviço público de qualidade foi reconhecida, publicamente, através das menções 

de «Muito Bom» atribuídas em dois dos três domínios em análise. 

Traduz-se aqui o reconhecimento pelo trabalho colaborativo aliado a uma capacidade de 

planificação e operacionalização, que se refletem inequivocamente numa atitude de iniciativa e de 

empreendedorismo, desenvolvido por todos os agentes da comunidade educativa, bem como pelos 

parceiros envolvidos no projeto educativo da escola. 

Ao longo dos últimos quatro anos, a Escola deu provas de competência responsabilidade, 

equidade, qualidade, eficácia e eficiência, imprescindíveis para o desenvolvimento e 

aprofundamento do contrato de autonomia. 
 

 

 

O documento que agora se apresenta visa estabelecer os alicerces para a celebração do contrato 

de autonomia (número 4, do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 137/2012, de 2 de julho), no âmbito do 

desenvolvimento do regime jurídico de autonomia da escola, consagrada pelo Decreto-Lei n.º 43/89, 

de 3 de fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação que 

lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e pela Portaria n.º 265/2012, de 30 de 

agosto, e demais legislação aplicável entre o Ministério da Educação e Ciência (MEC), através dos 

seus serviços competentes e a Escola Secundária José Falcão, de Coimbra. 
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Cláusula 1.ª 

Objetivos gerais 

 

Os objetivos gerais do contrato são os que se enunciam de seguida. 

1. Assegurar condições propicias à consecução do Projeto Educativo. 

2. Garantir que a conceção, o planeamento e o desenvolvimento da atividade educativa 

tenham  em conta os princípios orientadores do Projeto Educativo. 

3. Manter a qualidade do serviço educativo prestado pela Escola. 

4. Valorizar os saberes e a aprendizagem, garantindo, de forma coerente e sustentada, uma 

progressiva qualificação do processo educativo dos alunos. 

5. Manter os resultados escolares dos alunos acima da média nacional. 

6. Adotar uma visão integrada de Currículo e Avaliação. 

7. Proporcionar a participação e o desenvolvimento cívico. 

8. Valorizar as dimensões sociais, culturais, artísticas e experimentais do Ensino e da 

Educação. 

9. Desenvolver a articulação e mobilização interdisciplinar. 

10. Valorizar a Biblioteca Escolar, cuja realidade e iniciativas têm contribuído para o 

sucesso educativo dos alunos. 

11. Valorizar os critérios pedagógicos na distribuição do serviço letivo e na organização dos 

semanários-horários dos alunos e dos professores. 

12. Manter a boa articulação estabelecida com Pais e Encarregados de Educação bem como 

com os seus representantes. 

13. Assegurar uma gestão equilibrada e eficaz dos recursos humanos. 

14. Promover a motivação e o empenho de todos. 

15. Proporcionar condições de valorização dos recursos humanos. 

16. Incentivar uma constante abertura à inovação. 

17. Melhorar as condições materiais da Escola, proporcionando espaços e recursos de 

qualidade para a prática das atividades letivas, não letivas e profissionais em geral 

relativas a alunos, professores e funcionários. 

18. Desenvolver parcerias, protocolos e projetos com parceiros exteriores à Escola. 

19. Promover uma prática de avaliação interna sistemática. 

20. Promover a avaliação externa da Escola. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Objetivos operacionais 

 

Os objetivos operacionais são os que abaixo se enunciam. 

1. Manter a consistência das práticas de cidadania, sociais, culturais, artísticas e 

experimentais desenvolvidas por alunos e professores. 

2. Reconhecer a necessidade de uma prática continuada de  autoavaliação como motor de 

desenvolvimento da  melhoria das práticas educativas. 
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3. Aumentar a quantidade e a qualidade de equipamentos na Escola relacionados não só 

com a qualidade do ensino e da aprendizagem como a do bem-estar de todos os que 

trabalham e estudam no espaço escolar. 

4. Melhorar os resultados escolares dos alunos no 3.º Ciclo: 

a) Diminuir o absentismo em relação à taxa verificada no último ano letivo; 

b) Manter a taxa global de insucesso escolar abaixo dos 10%, diminuindo-a em relação 

à média dos últimos quatro anos; 

c) Diminuir o número de níveis inferiores a 3 com que os alunos transitam; 

d) Reduzir em 10%, no 7.º, no 8.º e no 9.º ano de escolaridade, a taxa de insucesso na 

disciplina de Matemática; 

e) Manter, no 7.º ano e no 8.º ano de escolaridade, a taxa de insucesso na disciplina de 

Português abaixo dos 15%, diminuindo-a; 

f) Manter, no 9.º ano de escolaridade, a taxa de insucesso na disciplina de Português 

abaixo dos 5%. 

5. Melhorar os resultados escolares dos alunos no Ensino Secundário: 

a) Diminuir o absentismo em relação à taxa verificada no último ano letivo; 

b) Manter, no 10.º e no 11.º ano, a taxa global de insucesso escolar abaixo do 20%, 

diminuindo-a em relação à média dos últimos quatro anos; 

c) Reduzir em 5%, no 10.º, no 11.º e no 12.º ano de escolaridade, a taxa de insucesso na 

disciplina de Matemática. 

6. Diminuir em 5% o número de alunos que não fazem a escolaridade no número de anos 

previsível (3 anos no 3.º Ciclo e 3 anos no Ensino Secundário). 

7. Diminuir as situações de indisciplina dos alunos. 

8. Manter a natureza e a taxa de utilização da Biblioteca Escolar. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Plano de ação estratégica 

 

Tendo em vista a concretização dos objetivos previstos nos n.
os

 1 e 2, desenvolve-se o 

seguinte plano estratégico. 

 

A. Projetos e Atividades e respetiva Calendarização 

 

Os Projetos e as Atividades que se enunciam de seguida consideram-se necessários à 

consecução dos objetivos acima enunciados.  

A referência a «um tempo» corresponde a 50 minutos. 

 

1. Apoio à melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares 

a) Nas diversas disciplinas, aulas de apoio a alunos identificados em Conselho de 

Turma – durante todo o ano letivo, um tempo por semana. 

b) Em turmas com grande heterogeneidade, coadjuvação de docência, com um 

plano de intervenção de cada um dos professores em função das dificuldades de 
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aprendizagem dos alunos ou de problemas de natureza disciplinar – pontual ou 

de uma forma continuada, em função dos problemas equacionados.  

c) «Saber elaborar respostas»: projeto assegurado por uma equipa multidisciplinar e 

que tem como alvo alunos de todos os anos de escolaridade que tenham 

dificuldades de interpretação de perguntas e de questões nas diferentes 

disciplinas, e estruturação das correspondentes respostas  – ao longo do 1.º e do 

2.º período de cada ano letivo, um tempo por semana. 

d) «Dominar competências básicas de Matemática» e «Dominar competências 

básicas de Português»: projetos assegurados por equipas disciplinares e que 

contempla os requisitos básicos das disciplinas em causa de forma modular, 

tendo como público alvo os alunos do 7.º ano e do 10.º ano que transitaram para 

esses anos de escolaridade sem aprovação nessas disciplinas. – durante o 1.º e o 

2.º período, dois tempos (em dias diferentes) por semana. 

e) «Saber expor e argumentar»: projeto dirigido a alunos que queiram desenvolver 

as suas capacidades de expor e de argumentar (oralmente e por escrito) – durante 

todo o ano letivo, um tempo por semana ou dois de quinze em quinze dias, 

dependendo da natureza das atividades. 

f) «Problemas básicos de Português: a pontuação» – três sessões de um tempo cada. 

g) «Problemas básicos de Português: a construção de parágrafos» – quatro sessões  

de um tempo cada. 

h) «Vou melhorar os meus conhecimentos em… (disciplina à escolha do aluno)»: 

projeto apoiado em disponibilização de recursos, aulas abertas, comunicações e 

outras atividades destinadas a melhorar o desempenho de alunos em disciplinas 

da sua eleição.  – durante todo o ano letivo, duas sessões por mês. 

i) Olimpíadas da Matemática, da Física, da Química e da Biologia, Kanguru 

Matemático e PMate (disciplinas de Matemática, de Biologia e de Físico-

Quìmicas) – participação dos alunos nestes projetos de âmbito nacional. 

j) Projeto de aprofundamento de competências no âmbito da Física e da Química – 

parceria com o Centro de Ciência Viva – Rómulo de Carvalho (Universidade de 

Coimbra).  

k) Olimpíadas da Oratória – ao longo do 1.º e do 2.º período. 

l) Projeto «Dormir+ para Ler Melhor» – ao longo do ano letivo. 

m) Formação do utilizador  no uso da Biblioteca Escolar e sobretudo no uso da 

informação (Literacia da Informação) – no primeiro e no segundo período. 

n) Visitas de estudo – por turma, pelo menos uma visita de estudo por ano. 

 

2. Prevenção do abandono, do insucesso e da indisciplina em contexto escolar 

a) «Fora a Indisciplina!»: criação de uma equipa responsável por promover a 

melhoria da disciplina dos alunos e a resolução de conflitos, constituída por 

professores, alunos, um funcionário da Escola e um representante dos Pais e 

Encarregados de Educação. – dinâmica e organização  da responsabilidade da 

equipa, que tem como objetivo promover a tentativa de erradicação da 

indisciplina. 
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b) «Faltar às aulas é perder a oportunidade de aprender»: intervenção concertada de 

professores, alunos, psicóloga e encarregados de educação no sentido da 

responsabilização dos alunos na sua própria aprendizagem.  

c) Prática concertada de atuação imediata de situações de absentismo e de 

indisciplina, por exemplo, comunicação imediata ao Encarregado de Educação 

(via correio eletrónico ou telefone), na semana da ocorrência e reunião para 

tentativa de resolução do problema. 

  

3. Projetos e atividades propiciadoras de formação pluridimensional: práticas 

conducentes à promoção da saúde, da solidariedade e incentivo ao desenvolvimento 

da cidadania  

a) «Projeto de Promoção e Educação para a Saúde e Educação Sexual (PES e ES)», 

em parceria com entidades especializadas exteriores à escola. – ao longo de todo 

o ano letivo. 

b) «Clube Europeu»: «Faça-se justiça!»; «Make it possible!»; «Parlamento dos 

Jovens»; «Euroescola», «Parlamento Europeu dos Jovens»; «Ser Cidadão 

Europeu em Portugal» com o projeto «Mapping European Citizenship», na 

plataforma etwinning; Candidatura ao programa Comenius, com o projeto 

«Europe throughout the year - a seasonal journey through European customs 

and traditions», em parceria com escola alemã, romena, grega, polaca e turca (em 

fase de aprovação).  – ao longo de todo o ano letivo. 

 

4. Desenvolvimento das componentes cultural, científica, artística, desportiva, lúdica e 

experimental 

a) «Clube de Cinema» – uma sessão semanal correspondente a dois tempos. 

b) «Clube de Teatro» – uma sessão semanal correspondente a dois tempos. 

c) «Clube de Robótica» – uma sessão semanal correspondente a dois tempos. 

d) «Atelier de Expressão Plástica» – uma sessão semanal correspondente a dois 

tempos. 

e) «Desporto Escolar» – uma sessão semanal correspondente a dois tempos. 

f) «Atividades Livres de Educação Física» – nos intervalos e nos períodos de 

atividades de substituição na falta pontual de um docente. 

g) «Clube Virtual de Leitura», da responsabilidade da Biblioteca Escolar – ao longo 

do ano escolar. 

h) Atividades promovidas na e pela Biblioteca Escolar: «Concurso Nacional de 

Leitura»; «Semana da Leitura» (oferta de múltiplas atividades de promoção das literacias); 

«Coimbra  a Ler+»; concursos («Pordata», «Ler+ Jovem», «Ler em Português»); 

Voluntariado de Leitura («Um conto que contas»); encontros com escritores, ilustradores e 

figuras públicas associadas ao conhecimento e à cultura, celebração de efemérides, 

preparação de exposições, aulas abertas, concursos… – ao longo do ano escolar.  

 

5. Promoção de boas relações e colaboração entre escola, família e comunidade 

a) Reuniões com Pais e Encarregados de Educação não só no âmbito da legislação 

em vigor mas sempre que for solicitado pelos seus representantes. 
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b) No final de cada período, reunião da Direção da Escola e coordenadores dos 

Diretores de Turma com os representantes da Associação de Pais para balanço do 

trabalho realizado.  

c) «Cursos livres» de diversas disciplinas, tais como Latim, Alemão, História de 

Arte: destinados a alunos, pais e encarregados de educação, professores e 

funcionários – uma sessão semanal correspondente a um tempo ou a um tempo e 

meio. 

d) Palestras ou conferências sobre temas do interesse da comunidade escolar. 

e) Entregas de prémios de mérito com a participação ativa de pais e encarregados de 

educação. 

 

6. Monitorização e autoavaliação 

a) Prática da autoavaliação apoiada em parceria com a empresa Sinase , no âmbito 

da CAF Educação (Common Assessment Framework – Educação)  

b) Análise, período  a período, em reuniões de coordenação realizadas em cada 

departamento e em conselho pedagógico, da forma como o processo se está a 

desenrolar e dos resultados obtidos, e eventuais alterações, tendo em vista o 

sucesso dos projetos. 

  

No final de cada ano letivo, será feita a avaliação do sucesso dos projetos e atividades e 

serão introduzidas as alterações consideradas necessárias para que se atinjam os objetivos definidos. 

 
B. Estratégias  
 

Enunciam-se algumas  das estratégias que serão adotadas para a consecução dos objetivos 

enunciados e das atividades e dos projetos propostos. 

 

1. Programas de tutorias. 

2. Ações de orientação escolar e profissional e de apoio ao desenvolvimento 

psicológico dos alunos. 

3. Seleção o mais criteriosa possível dos diretores de turma.  

4. Apoio através da Ação Social Escolar, de  forma a permitir que os alunos 

economicamente maís carenciados possam usufruir de todas as oportunidades que os 

seus colegas têm não só em material como na participação em visitas de estudo. 

5. Ações de acompanhamento e complemento pedagógico. 

6. Redistribuição de serviço letivo. 

7. Aumento da carga horária curricular. 

8. Regime de coadjuvação em sala de au1a. 

9. Diferenciação ao nível pedagógico. 

10. Constituição de grupos de nível para atividades específicas que vão ao encontro das 

dificuldades ou interesses desses alunos. 

11. Lecionação de grupos de alunos de homogeneidade relativa em disciplinas 

estruturantes. 
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12. Reforço da carga curricular das disciplinas que os alunos têm de frequentar, 

condicionada à aprovação dos Pais e Encarregados de Educação. 

13. Preenchimento, com atividades pedagógicas ou lúdicas, de todos os tempos 

registados nos horários individuais dos alunos, de modo a que, na eventual ausência 

temporária do docente titular, os alunos possam ter uma alternativa que contribua 

para a sua formação global. 

14. Permutas na lecionação das diversas disciplinas, de modo a que, por uma pontual 

impossibilidade do docente, a aula possa ocorrer normalmente noutra altura. 

15. Substituições temporárias. 

16. Pesquisa bibliográfica orientada. 

17. Atividades de uso de tecnologias de informação e comunicação. 

 

7. Parcerias 

Câmara Municipal de Coimbra 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Coimbra, Centro de Ciência Viva – Rómulo de Carvalho  

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego 

 

 

Cláusula 4.ª 

Competências reconhecidas à escola 

 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência reconhece à escola as 

seguintes competências para o desenvolvimento da sua autonomia: 

1. Reorganizar e articular a abordagem dos conteúdos curriculares segundo estruturas 

modulares flexíveis. 

2. Gerir e aplicar receitas geradas autonomamente pela Escola, no respeito pelas regras de 

contabilidade pública, investindo-as em recursos e projetos que melhorem as condições 

de ensino e aprendizagem, em benefício dos alunos. 

3. Flexibilizar a organização do ano escolar, garantindo a sua fixação no início do ano e o 

cumprimento integral do número mínimo de dias de aulas. 

4. Proceder, ao nível do 3.º Ciclo, à gestão flexível da componente curricular de cada turma, 

podendo-se  proceder ao reforço de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, 

em função dos projetos a desenvolver para se atingirem os objetivos enunciados na 

cláusula 2.ª. 

5. Organizar e ajustar os planos de formação das suas ofertas formativas, respeitando os 

mínimos definidos nas matrizes curriculares e programas definidos a nível nacional, com 

liberdade para a seleção dos modelos pedagógicos, dos métodos de ensino e das técnicas 

de avaliação. 

6. Constituir grupos de desenvolvimento diferenciado, flexíveis, de acordo com as 

necessidades específicas dos alunos, em função dos recursos humanos disponíveis na 

Escola, implicando esse processo a definição clara dos objetivos a atingir. 
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7. Constituir equipas de docentes por disciplina e multidisciplinares que asseguram os 

projetos que visam a melhoria da qualidade da aprendizagem e dos resultados escolares 

e sociais dos nossos alunos. 

8. Gerir um crédito de 22 horas letivas concedidas pelo MEC e outro reforço horário 

também letivo (22 horas) ou de um técnico especializado, se e enquanto elegível e 

financiável no âmbito da medida 6.11 do POPH), para a exequibilidade dos projetos 

propostos. 

9. Proceder à contratação de entidades exteriores à Escola para tarefas de assistência ao 

processo de autoavaliação da Escola. 

10. Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores em função dos 

recursos humanos disponíveis na Escola, com as consequências respetivas na 

organização do tempo, do espaço, dos métodos de ensino, dos materiais e da avaliação 

de todos os elementos organizativos, na sequência de experiências prévias avaliadas, 

sem prejuízo do legalmente estabelecido. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Compromissos da escola 

 

Com vista a cumprir os objetivos gerais e operacionais constantes do presente contrato, a 

escola compromete-se e fica obrigada a: 

1. Promover atividades tendentes à consciencialização da comunidade educativa para o 

esforço concertado de todos tendo em vista a consecução dos objetivos propostos. 

2. Promover a melhoria da disciplina dos alunos e a resolução de conflitos através da 

criação de uma equipa responsável, constituída por professores, alunos, um funcionário e 

um representante dos Pais e Encarregados de Educação. 

3. Manter, com as entidades representativas do meio social envolvente, um diálogo e 

colaboração permanentes, que permitam à Escola, por um lado, mobilizar recursos para 

a realização das suas atividades e, por outro, reforçar os mecanismos de integração da 

Escola na comunidade, tendo por base o quadro legal em vigor. 

4. Melhorar anualmente o processo de autoavaliação, com divulgação à comunidade 

educativa, no sítio da Escola, dos resultados obtidos e das metas alcançadas. 

5. Oferecer atividades de apoio e reforço das aprendizagens a alunos em risco de insucesso 

ou alunos que pretendem melhorar o seu desempenho, em função dos recursos humanos 

disponíveis. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Compromissos do Ministério da Educação e Ciência 

 

Pelo presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência compromete-se e obriga -se a: 

1. Assegurar a consulta e o apoio à Escola nas questões de índole jurídica. 
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2. Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização do 

presente Contrato, nos limites dos encargos financeiros inerentes, e no respeito por todas 

as competências específicas através dele atribuídas. 

3. Assegurar a atribuição de crédito horário acrescido (22 horas) para as iniciativas e os 

projetos específicos que são apresentados no Plano de Autonomia. 

4. Apoiar projetos concretos apresentados pela Escola, em regime de co-financiamento. 

5. Manter com a Escola um relacionamento institucional direto e colaborante, no quadro da 

delimitação de competências decorrente do presente contrato. 

6. Participar na Comissão de Acompanhamento prevista no número 1 do artigo 9.º  da 

Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto. 

 

Cláusula 7.ª 

Compromissos dos parceiros 

 

Neste âmbito, estão a ser equacionadas e formalizadas parcerias com algumas entidades, 

nomeadamente a Câmara Municipal de Coimbra, a Universidade de Coimbra e o Centro de Saúde 

de Celas, que serão apresentadas oportunamente. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Duração do contrato 

 

1. O presente contrato de autonomia vigorará até ao termo do ano letivo de 2015-2016. 

2. O presente contrato pode ser revisto e alterado a todo o tempo, por acordo entre as partes, 

respeitado o requisito previsto na alínea a) do artigo 6.º da portaria n.º 265/2012, de 30 

de agosto, a saber. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Acompanhamento e monitorização 

 

A escola constitui uma estrutura permanente de acompanhamento e monitorização 

constituída pelo diretor da escola e por mais dois (três, quatro?) docentes de carreira designados 

para o efeito – o presidente do Conselho Geral (?), o subdiretor (?), ??? –, com as seguintes 

competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente contrato e acompanhar o 

desenvolvimento do processo; 

b) Monitorizar o processo de autoavaliação da escola; 

c) Produzir e divulgar o relatório anual de progresso; 

d) Constituir meio de interlocução com os serviços competentes do Ministério da 

Educação e Ciência. 
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Cláusula 10.ª 

Casos omissos 

 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato serão regidas pela lei geral aplicável. 

 


