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1. Nota Prévia 

Este contributo da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Secundária José 

Falcão para o Projeto Educativo (PE), insere-se no espírito da APEE participar na vida da Escola, mas 

resulta igualmente duma obrigação inscrita no documento que apresentamos quando nos 

candidatamos aos órgãos sociais da APEE - "Uma escola atuante, num tempo de exceção". 

Nesse documento (17-10-2013), nos pontos 3 e 4, propúnhamo-nos: 

- Lançar a discussão das bases de orientação da revisão do próximo projeto educativo;  

- Incentivar e contribuir para a elaboração de um Plano Estratégico, focado nas singularidades da 

escola, que a habilitem a competir pela diferença e valor do seu projeto educativo; 

É, aliás, este último ponto que temos como muito importante e mesmo urgente. Projetar o futuro, 

ou um futuro, para a Escola, afigurasse-nos como uma tarefa essencial no contexto atual. Em 

qualquer organização, este tipo de trabalho exige reflexão e o tempo correspondente, deve ser 

participado e ter algum método, mas é sempre indissociável da vontade e do empenho dos 

responsáveis. 

O PE é, pelo menos em parte, também um exercício sobre o futuro, pois obriga-nos a definir a 

"visão" que mais não é do que uma expressão sintética da escola que queremos. 

A Escola deve produzir um discurso que responda com simplicidade a uma pergunta também ela 

simples: "porque deve um aluno optar por esta escola (face ao leque de opções que hoje existem em 

Coimbra)?" 

 

Com as limitações inerentes a quem olha de fora, deixamos aqui este contributo que tenta dar corpo 

ao nosso olhar, ao nosso sentir e à nossa ambição (possível)1. 

 

Vamos, também, iniciar pelo passado. Fazemo-lo porque, para além de ser naturalmente 

interessante e poder vir a ser vetor importante da identidade da escola, quanto a nós, esse passado 

pode, e deve, ser invocado como inspirador do futuro, ou seja, é uma singularidade que devidamente 

aproveitada nos pode diferenciar.  

Esta é uma ideia, provavelmente polémica, mas é uma ideia que propomos. 

 

  

                                                           
1 N.B. - Para além de informação relevante não estar acessível, a ausência de acesso ao documento de 

avaliação do Plano de Melhoria (outubro 2012), previsto para 2013, impossibilita que se possa aferir da 

implementação das medidas de melhoria e dos seus resultados. 

 

http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/APEE-Jose-Falcao-2013-14sl.pdf
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2. Projeto Educativo, o que é e para que serve 

O Projeto Educativo é um documento que consagra a orientação educativa da escola, no qual se 

expressam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais esta se propõe 

cumprir a sua função educativa 
2
. 

 

O Projeto Educativo é, assim, um instrumento para pensar a Escola e para guiar a ação dos seus 

atores, durante determinado período, 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Republicação do DL 75/2008 de 2 junho 2012 

 

 

ESCOLA

Processo Educativo
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3. Origem 

A marca identitária da Escola encontra-se associada à história da Universidade de Coimbra. 

Por decreto de Passos Manuel, publicado a 19 de novembro de 1836, foram oficialmente criados os 

primeiros três liceus no país: o Liceu de Coimbra, o Liceu de Lisboa e o Liceu do Porto. A reforma do 

ensino então empreendida substitui os "estudos menores" pelo liceu, inspirado no modelo 

republicano francês do "lycée". 

O Liceu de Coimbra substituiu o Colégio das Artes, criado em 1548, então extinto, e cujas instalações 

passou a ocupar e de quem recebeu os professores. Passou, então, a constituir uma seção da 

Universidade de Coimbra, as matrículas dos alunos eram feitas na Secretaria da Universidade e a 

presidência do liceu era da competência do reitor da Universidade. 

O liceu foi instalado, em 1840, no Colégio das Artes e em 1870 é transferido para o Colégio de S. 

Bento. Ambas as localizações se deveram à proximidade com a Universidade, em especial com o 

Laboratório Chymico e com o Jardim Botânico que garantiam o estudo das novas disciplinas - 

Botânica, Química, Física, Mineralogia e a Zoologia. 

No Liceu eram também lecionadas disciplinas, como, Oratória, Geografia, Cronologia e História, 

Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho, Gramática Portuguesa e Latina, Lógica, 

Língua Francesa, Língua Inglesa e, ainda, Alemão, Grego e Hebraico.  

O decreto de 17 de dezembro de 1839 determinava que as disciplinas do Liceu de Coimbra que eram 

ministradas na Universidade, seriam substituídas por estas. Os alunos podiam frequentar estas 

cadeiras nas diferentes Faculdades. 

Em 1854 o Liceu de Coimbra viu aumentado o número de horas dedicadas à Matemática, manteve 

um intercâmbio com a Alemanha na área dos estudos geográfico e em 1880 passou à categoria de 

Liceu Nacional Central com o aumento de horas dedicadas às línguas vivas e às ciências naturais. As 

novas exigências obrigaram a uma análise sobre os resultados escolares, pois as reprovações 

atingiam números muito elevados, com os alunos a passarem para o ensino particular, o que teve 

impacto importante no liceu dado que em Coimbra existiam vários colégios. 

Em 1894, com a reforma de Jaime Moniz, o liceu passou a prestar especial atenção à escolha dos 

diretores de turma, considerados a base do sistema com responsabilidades na coordenação das 

disciplinas, orientação metodológica e no cumprimento dos programas. 

Em 1908 o Conselho Escolar defende que, por razões pedagógicas, as turmas dos Cursos Gerais não 

tenham mais de trinta alunos e que seria útil ter grupos mais pequenos nos Cursos Complementares 

para facilitar a comunicação e acompanhamento dos alunos em matérias mais complexas. 

 

Com a implantação da República Portuguesa (1910), quatro anos depois (1914), o Liceu toma o nome 

de Liceu José Falcão, em homenagem a um dos grandes ideólogos do Republicanismo no país, autor 

da Cartilha do Povo, ex-aluno do Liceu e seu professor.  

Em 1928 foi criado o Liceu Júlio Henriques, que evoca a figura deste mestre e cientista de renome, 

revolucionador do ensino da Botânica, criador da Sociedade Broteriana (1880). O Liceu Júlio 

Henriques veio a funcionar numa das alas do edifício de S. Bento, fazendo vizinhança com o Liceu 

José Falcão. 
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Mas as instalações do edifício de S. Bento começam a ser pequenas para comportar o aumento da 

população dos dois liceus e constrói-se um edifício de raiz destinado ao Liceu: o arquiteto Carlos João 

Chambers Ramos com Jorge Segurado e Adelino Nunes, três referências do primeiro modernismo da 

arquitectura portuguesa, projetam, então, e surge, em 1936, o edifício na Avenida D. Afonso 

Henriques, o qual, logo em 1938 é ampliado. 

 

O edifício enquadra-se numa perspetiva modernista e funcionalista, inspirada em modelos ingleses, 

com três blocos interligados em "U". Adotou as modernas conceções europeias do espaço liceal, que 

obedecia a normas rigorosas de higiene escolar (materiais utilizados, luminosidade, capacidade dos 

diversos espaços, etc.) e correspondia às exigências de um plano pedagógico que contemplava as 

áreas das Humanidades, das Ciências, das Artes Oficinais e da Educação Física3. 

E, em reunião do dia 15 de outubro de 1936, o reitor Alberto de Oliveira explicava ao conselho de 

professores a decisão ministerial de aglutinar os dois liceus, o Liceu José Falcão e o Liceu Júlio 

Henriques, num só. O edifício da Avenida Afonso Henriques ficaria para o novo Liceu D. João III.  

Em 1974, em Assembleia Geral de Escola do Liceu D. João III, professores, alunos e funcionários 

decidem recuperar, como patrono do Liceu, o nome de José Falcão, o grande vulto do final do século 

XIX, companheiro de Eça de Queirós, entre outros. Por curiosidade, em 1861, Eça de Queirós fez no 

Liceu de Coimbra os exames preparatórios para entrar na Universidade. 

Em 1979, o Liceu passa a Escola Secundária, a Escola Secundária José Falcão, herdeira, então, do 

antigo Liceu de Coimbra, do Liceu José Falcão e do Liceu D. João III, por onde passaram milhares de 

alunos e de professores.  

O Liceu D. João III foi um dos dois liceus de formação de professores em Portugal desde os finais da 

década de 1930 até 1947, (o outro era o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa), sendo mesmo, entre 1947 e 

1956, o único liceu no país a fazer formação de professores. Gerações de professores estagiários 

passaram pelo Liceu D. João III e pela Escola Secundária José Falcão, vindo alguns a ser professores 

no próprio Liceu e atualmente na Escola Secundária José Falcão. 

Neste início de século XXI, a Escola Secundária José Falcão continua a ser uma escola de formação, de 

formação de professores e de alunos, naturalmente, oferecendo os cursos do Ensino Secundário e 

também o 3.º Ciclo do Ensino Básico: nos anos letivos de 2006/2007 e de 2007/2008, a Escola recebe 

turmas do Sétimo e do Oitavo Ano de escolaridade, retomando esta sua vertente de formação de 

jovens alunos que sempre tivera desde a sua fundação, apenas com uma breve interrupção4.  

                                                           
3 Foi, em 2010, classificado pelo IGESPAR como Monumento de Interesse Público. 
4
  Moniz, Gonçalo C., O Liceu de Coimbra - do Liceu Dr. Júlio Henriques à Escola Secundária José Falcão, UC.  

Rodrigues, António S., Liceus de Portugal, coordenação de António Nóvoa e Ana Teresa Santa Clara, Porto: Edições ASA, 

2003, p. 223-241. 
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4. Localização  

A Escola Secundária José Falcão está situada na Av. D. Afonso Henriques, na "Cumeada" de Coimbra, 

entre o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e os Hospitais da Universidade de Coimbra. 

Esta localização é central, na "alta" de Coimbra, em zona urbana densa, bem servida de transportes 

públicos. 

 

Mapa Google 

 

 

 

 

Contactos: 

Endereço postal Av. D. Afonso Henriques, 3001-654, Coimbra 

Endereço eletrónico direcao@esjf.edu.pt 

Telefone 239 487 170 

Página na Internet http://esjf.edu.pt/ 

 

 

mailto:direcao@esjf.edu.pt
http://esjf.edu.pt/
https://www.google.pt/maps/@40.2110612,-8.4127248,284m/data=!3m1!1e3
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5. Visão, Missão e Valores 

A discussão sobre o futuro configura-se como urgente, neste contexto de incerteza e de turbulência. 

É absolutamente necessário trabalhar para consensualizar essa visão. Só assim, sabendo onde 

estamos e para onde queremos ir, será possível traçar o(s) caminho(s). 

A escola tem, certamente, que fazer o caminho da "Qualidade" e da "Excelência", mas isso, embora 

necessário, não é, hoje, suficiente. Tem também que apresentar fatores de diferenciação que sejam 

percecionados pelas famílias e pelos alunos, e escolher o seu posicionamento. 

Algumas questões a título de exemplo: 

a) A Escola pretende apresentar-se como generalista, isto é, oferecendo todos os cursos e 

opções (secundário) de continuação de estudos? Conseguirá afirmar-se como excelente em 

todos? Vai conseguir atrair alunos para constituir todas as turmas? Vai conseguir atrair os 

bons/melhores alunos? 

b) A Escola pretende "especializar-se" numa ou duas vias como preferenciais, trata-las como a 

sua "Imagem de Marca", e apresentar-se como "excelente" nessas áreas de modo a que tal 

seja claramente percecionado pelos alunos e famílias? 

c) Pretende ter cursos profissionais? Que tipo de cursos? E Cursos vocacionais? 

d) .... 

Na ausência desta discussão, cujas conclusões deveriam ser vertidas na "Visão" e na "Missão", estas 

serão sempre ou generalistas e/ou parciais. 

Com as condicionantes decorrentes do que foi referido vamos fazer uma primeira abordagem, mais 

generalista, que não comprometa futuras opções que a Escola entenda vir a tomar: 

5.1. Enquadramento 

Os Alunos constituem sempre o centro da atividade da escola. Na sua diversidade de interesses, 

capacidades e dificuldades, motivações e personalidades únicas, os alunos, no processo de atingir as 

suas expectativas colocam à escola, uma exigência de flexibilidade e de atenção aos pormenores. 

A visão a médio e longo prazo, para a Escola José Falcão, em nossa opinião, deve dar particular 

atenção a duas das suas caraterísticas:  

a) Localização - A Escola deve tirar partido da sua localização, fisicamente próxima da 

Universidade de Coimbra (UC), incluindo os Institutos, Museus, Jardim Botânico e também o 

Hospital (escolar)5. 

b) Origem - A escola deve inspirar-se na sua origem para procurar institucionalmente a 

aproximação à UC, criando uma singularidade que a diferencie pelo valor que daí deve advir. 

 

Daqui devem decorrer ações que permitam a valorização científica e formativa dos alunos e a 

proximidade institucional. 

Estas atividades, criteriosamente escolhidas, para além das curriculares, e como seu complemento, 

devem consolidar a imagem de Qualidade da Escola, permitindo que esta lute pela formação, atração 

e fixação dos melhores alunos e dos melhores professores. 

                                                           
5 Pólo I e Pólo III, das Ciências da Saúde, Faculdade de Economia  e os Hospitais, Universitário e Pediátrico. 
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O conceito de Qualidade inclui também, e inequivocamente, a atenção e o respeito pela diversidade 

dos alunos, pelas suas capacidades e dificuldades e a vontade expressa de que "ninguém fica para 

trás" - (escola inclusiva). 

5.2. Visão 

A Escola Secundária José Falcão tem como ambição ser reconhecida como uma escola de Qualidade 

e Excelência, quer na preparação técnico-científica, quer no desenvolvimento de competências 

transversais dos seus alunos, que, através da sua organização, parcerias e protocolos lhes aporta 

competências superiores para o prosseguimentos de estudos e para a vida em sociedade, 

contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de atuar como agentes de 

mudança.  

5.3. Missão 

A Escola Secundária José Falcão, escola pública, tem como missão dotar os seus alunos, cidadãos, das 

competências técnico-científicas e de cidadania (competências transversais), num ambiente de 

liberdade e diversidade, que lhes permitam saber aprender, desenvolver e expressar as suas 

capacidades e integrarem-se ativamente na sociedade. 

5.4. Princípios 

No quadro definido a escola deve organizar-se para: 

a) Promover o sucesso escolar e prevenir o abandono; 

b) Promover a equidade social; 

c) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e promover 

a sua iniciativa; 

d) Promover a cidadania e o sentido de responsabilidade; 

e) Promover o rigor e a valorização do trabalho;  

f) Promover a aceitação da diferença, da tolerância e da solidariedade; 

..... 

 

5.5. Valores  

Como Escola inclusiva deve promover uma cultura de liberdade, atenta à diversidade de todos os 

membros da comunidade educativa e contribuir para a autonomização dos alunos tendo presente os 

seguintes valores: 

 Responsabilidade   

 Tolerância 

 Solidariedade 

 Disciplina 

 Integridade 

 Exigência 

 Trabalho 

 Confiança 
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6. Análise do Contexto 

6.1. Ambiente Interno 

6.1.1. Pontos Fortes (a manter) 

 Corpo docente (um conjunto de bons professores e experientes) 

 Boas relações interpessoais 

 Diversidade de oferta - todas as saídas para prosseguimento dos estudos 

 Cursos profissionais - audiovisuais, etc. 

 Localização central em espaço urbano denso 

 Servida por bons transportes públicos 

 Tem atraído bons alunos 

 Infraestruturas: auditório, anfiteatro, laboratórios, biblioteca 

 Potenciais fatores identitários 

 Bons resultados nos projetos em que participa 

 Proximidade (física) com UC e Unidades de ensino superior 

 Proximidade ao polo da Saúde 

 Proximidade (física) da escola básica de onde precedem mais alunos 

 Bom ambiente geral em termos de disciplina e segurança 

 Bom serviço de psicologia e apoio vocacional 

 Boa Biblioteca e com dinamismo para iniciativas 

 Boa infraestrutura tecnológica de sistemas de informação  

 

 

6.1.2. Pontos Fracos (a corrigir) 

 Instalações em mau estado de conservação 

 Participação em poucos projetos 

 Poucas parcerias ativas com outras entidades 

 Organização interna deficiente 

 Relação escola - famílias deficiente 

 Oferta de línguas (francês, alemão, etc.) insuficiente 

 Grupo disciplinar de Português com problemas 

 Fraca oferta de clubes ou atividades (robótica, informática,...) 

 Pouca atividade cultural e cívica (palestras, colóquios, ...) 

 Baixa participação e interesse do corpo docente nestas atividades 

 Pouca participação e envolvimento dos pais nos assuntos da escola 

 Baixo espírito de equipa e trabalho colaborativo 
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 Insuficiente supervisão de atividades letivas (aulas) 

 Poucas parcerias e envolvimento com unidades de ensino superior e de investigação 

 Baixo envolvimento com a comunidade 

 Deficiente comunicação externa e visibilidade (comunicação com a comunidade) 

 Deficiente comunicação entre a Direção e a Comunidade Escolar 

 Página internet (SITE) desatualizada e sem dinâmica 

 Baixa intensidade no uso das tecnologias (aulas, informação interna, informação externa, 

interação com alunos e famílias) 

 Fraca identidade (identificação com a escola) da comunidade escolar 

 Rede - ausência de iniciativas de rede com outras escolas, institutos, UC, museus, 

 Sem colaboração/coordenação com Escola Básica - Martim Freitas 

 Insuficientes atividades de apoio/recuperação a alunos 

 Ausência de salas de estudo 

 Resposta a reclamações inadequada 

 Baixa atratividade para manter os alunos na escola em tempo não letivo (biblioteca fechada, 

sem salas de estudo, sem atividades e espaços apelativos e sem iniciativas nesse sentido) 

 Baixo número de alunos no 3º ciclo do ensino básico (pouca atratividade) 

 Poucos projetos especiais/piloto/inovadores 

 Baixa promoção de atividades artísticas para os alunos (clubes de música, dança, poesia, etc.)  

 Baixa promoção de atividades desportivas extracurriculares (clubes de ténis, atletismo, 

badmington, desportos coletivos, etc.) 

 Inexistência de Gabinete de Enfermagem (ou Posto Médico). 

 Relacionamento Escola com os Encarregados de Educação deficiente 

 Indefinição Estratégica 

 

 

6.2. Ambiente Externo 

6.2.1. Oportunidades (a prosseguir) 

 Proximidade com instituições de Ensino Superior 

 Protocolos com UC e Institutos 

 Protocolos com unidades do polo da Saúde 

 Projetos Europeus (Erasmus +) 

 Deteção e estímulo de talentos - UC + projetos europeus 

 Autonomia da Escola 

 Propostas atrativas para preparar ingresso no ensino superior 

 Reforçar algumas áreas com parecerias (UC + institutos + ...) 
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 Procurar ou criar cursos profissionais afins das áreas de principais 

 Vários Encarregados de Educação são docentes e investigadores da UC e Institutos de 

investigação 

 

 

6.2.2. Ameaças (a proteger) 

 Outras escolas públicas com dinâmica e boas instalações 

 Demografia - diminuição do nº de alunos em idade escolar 

 Rede escolar - indefinições 

 Financiamento dos cursos profissionais 

 Escolas profissionais 

 Escolas particulares 

 Alterações às políticas de financiamento 

 Aumento progressivo da liberdade de escolha de alunos e famílias 

 Maior exigência de alunos e famílias quanto a ofertas educativas, qualidade de ensino, 

funcionamento das escolas 

 Professores experientes em condições de aposentação 

 

 

 

 

7. Objetivos Estratégicos 

Atendendo à análise anterior, definimos quatro objetivos estratégicos: 

 Promoção do sucesso escolar 

 Organização e comunicação 

 Diferenciação  

 Definição estratégica 
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8. Caraterização da Escola 

8.1. População Escolar 

Número de alunos - evolução 

 

    2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Ensino Ano Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 

B
ás

ic
o

 

7.º   66   67 3 62 3 67 3 61 

8.º   71   73 4 88 3 80 4 87 

9.º   92   79 3 91 4 81 4 92 

  Total 0 229 0 219 10 241 10 228 11 240 

Se
cu

n
d

ár
io

 

10.º   250   230 7 205 8 197 7 202 

11.º   205   219 9 243 8 215 9 219 

12.º   190   188 7 227 9 209 7 213 

  Total 0 645 0 637 23 675 25 621 23 634 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

10.º         1 30 1 34     

11.º         2 31 1 29     

12.º         1 26 2 19     

  Total         4 87 4 82 4 84 

 

TOTAL 0 874 0 856 37 1003 39 931 38 958 

 

 
 
Percentagem de alunos por ensino: 

Percentagem de 
alunos p/ensino 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Básico 26,2% 25,6% 24,0% 24,5%   

Secundário 73,8% 74,4% 67,3% 66,7%   

Profissional 0,0% 0,0% 8,7% 8,8%   

  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 
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Características da população escolar 

2012/2013 

% alunos que 
habita na 
área de 

influência 

% Pais e EE 
com cursos 
superiores 

% alunos c/ 
NEE 

% alunos c/ 
PAIPI 

% alunos c/  
SASE 

Básico           

Secundário           

Profissional           

TOTAL 
          

 

 

Taxa de participações disciplinares 

Tx Participações 
disciplinares 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Básico 
    

  

Secundário 
    

  

Profissional 
    

  

  
     

 

 

Número de alunos por curso (secundário) 

 

Nº de Alunos 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

C
u

rs
o

 C
ie

n
tí

fi
co

-

H
u

m
an

ís
ti

co
 

Ciências e Tecnologias           

Ciências 

Socioeconómicas 
          

Artes visuais           

Línguas e Humanidades           

  Profissionais           

  Total           
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8.2. Resultados Escolares 

 

 

NB - a coluna "em processo de avaliação" não nos parece fazer sentido, este valor já devia estar refletido nas 

outras colunas.  

 

 

 

 

2012/2013 
% sucesso 

alunos c/ NEE 

% sucesso 
alunos c/ 

PAIPI 

% sucesso 
alunos c/ 

SASE 

Básico       

Secundário       

Profissional       

TOTAL       

 

Transitou

Não 

Transitou Concluiu

Não 

Concluiu

Anulou 

Matrícula Transferido

Excluído p/ 

faltas

?? Em 

Processo de 

avaliação

49,3% 2,6% 41,0% 2,6% 1,3% 3,1%

47,8% 6,5% 19,6% 9,7% 2,1% 7,5% 6,8%

48,2% 5,6% 24,8% 8,0% 1,9% 6,4% 5,2%

51,3% 3,5% 35,5% 2,6% 1,3% 5,7%

43,0% 7,2% 27,1% 7,3% 3,4% 5,7% 1,0% 5,3%

45,0% 6,3% 29,1% 6,2% 2,9% 5,7% 0,7% 4,0%

52,7% 7,9% 28,0% 3,3% 0,8% 5,9% 1,3%

45,3% 7,8% 19,7% 9,6% 2,9% 6,7% 1,0% 7,0%

47,2% 7,8% 21,8% 8,0% 2,4% 6,5% 1,0% 5,2%

2
0

1
1

/2
0

1
2 Básico

Secundário

Total

2
0

1
2

/2
0

1
3 Básico

Secundário

Total

ENSINO

2
0

1
0

/2
0

1
1 Básico

Secundário

Total

Escola Nacional Cluster

B
ás

ic
o

Se
cu

n
d

ár
io

Percentagem de alunos com 

classificação positiva em exames  

2012/2013

L. Portuguesa

Matemática

Português

Matemática
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NOTA 

Podem-se construir outros quadros, nomeadamente: 

- Número de Transferências e Anulação de Matrículas/razão tipificada/ano (10º;11º;12º) 

   (este número ronda os 10% do nº de alunos matriculados no secundário, na escola!); 

- Média das notas internas/disciplina vs Média das notas nos exames/disciplina - desvios; 

- Percentagem de alunos com diploma de mérito/ano. 

Os valores dos vários quadros têm que ser consistentes. 

Depois dos quadros preenchidos deve haver um comentário síntese. 

 

 

8.3. População Docente 

Nº de professores com residência na área de Coimbra (concelho) ___ % 

 

Nº PROFESSORES 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Quadro de Escola 88 85 80   

Quadro de Zona 

Pedagógica 
7 7 7   

Contratados 6 6 3   

Estagiários         

TOTAL 101 98 90 0 

 

 

Número de Professores por Departamento 

PROFESSORES 

2013/2014 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Ciências Sociais 

e Humanas 
Línguas Expressões 

Quadro de Escola         

Quadro de Zona 

Pedagógica         

Contratados         

Estagiários         

TOTAL 0 0 0 0 
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Tempo de Serviço - Experiência 

PROFESSORES 

por 

TEMPO DE SERVIÇO   

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Ciências Sociais 

e Humanas 
Línguas Expressões 

Até 5 anos         

de 5 a 15 anos         

de 15 a 30 anos         

mais de 30 anos         

TOTAL 0 0 0 0 

 

 

Formação académica 

Habilitações 

Literárias 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Ciências Sociais 

e Humanas 
Línguas Expressões 

Licenciatura (1)         

Mestrado         

Doutoramento         

         

TOTAL 0 0 0 0 

    (1) Licenciatura "pré Bolonha"; Mestrado Integrado "pós Bolonha". 

 

8.4. Pessoal Administrativo e Auxiliar 

Pessoal 

Administrativo e 

Auxiliar 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Técnicos Superiores 1 1 1  1 

Assistentes Técnicos 8 8 9 
 

Assistentes 

Operacionais 
31 26 20 18 

TOTAL 40 35 30 19 
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Habilitações literárias 

Habilitações Literárias 
Técnicos 

Superiores 

Assistentes 

Técnicos 

Assistentes 

Auxiliares 

E. Básico 6º ano 

   
E. Básico 9º ano 

   
E. Secundário 

   
Licenciatura (1) 

   
Mestrado 

   
Doutoramento 

   
TOTAL 0 0 0 

     (1) Licenciatura "pré Bolonha"; Mestrado Integrado "pós Bolonha". 

 

NOTA 

Devia ser apresentado um quadro resumo com os números chave do orçamento, pois são um fator 

importante da caraterização da escola. 

Deve ser feito um comentário sucinto sobres esta informação. 

 

8.5. Instalações e recursos materiais 

Descrição muito sucinta do que for considerado relevante ou diferenciador. 

 

 

8.6. Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Existe uma Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) no âmbito da Escola, sendo 

realizada, com regularidade, uma reunião mensal entre o Diretor e a Direção da Associação. 

Esta Associação posiciona-se como parceira da Escola da Direção, no sentido de se caminhar para 

uma escola de "excelência", disponibilizando-se para, formal e informalmente, contribuir para o 

desenvolvimento dos novos projetos educativos e colaborar noutros programas com aquele objetivo.  

A APEE tem tido uma participação ativa, ao longo dos últimos anos, com propostas para resolução de 

alguns problemas em concreto e na identificação de problemas que leva à Direção da Escola, sempre 

com o objetivo de melhorar o nível de ensino, as condições físicas (instalações, ambiente, ...), mas 

também as de satisfação de alunos e famílias. 

  



Um Contributo 
PROJETO EDUCATIVO - ESJF 

Associação de Pais e Encarregados de Educação                       Pág. 19 de 30 
PE-JoseFalcao-v2.0 

8.7. Protocolos e Parcerias 

Descrever os protocolos e parcerias atualmente existentes 

Protocolos Objetivos/Finalidades 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia  

Alliance Française  

Jardim Botânico  

  

  

  

 

 

 

8.8. Organização e Gestão Escolar 

Direção, Administração e Gestão  

Conselho Geral Presidente - Dra. Regina Rocha 

Sete Professores 

Um funcionário 

Um representante dos alunos 

Quatro Representantes de Pais e EE 

Três representantes da autarquia 

Três representantes da comunidade local 

Diretor Diretor - Dr. Paulo Ferreira 

Subdiretor 

Adjuntos 

Conselho Pedagógico Diretor 

Coordenadores de departamentos 

.... 

Conselho Administrativo Diretor 

Subdiretor ou adjunto 

Chefe dos serviços administrativos 
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Organização Pedagógica 
Estrutura de coordenação e supervisão 

 

Departamentos curriculares Matemática e Ciências Experimentais 
Ciências Sociais e Humanas 
Línguas 
Expressões 

Conselho de Diretores de Turma Diretores de Turma do 3º ciclo 
Diretores de Turma do Secundário 

Conselhos de Turma  Diretor de Turma 
Professores da turma 
Delegado de turma 
Dois representantes dos Pais e EE 

Conselho de Delegados de Turma  Delegados de turmas do ensino secundário e ensino básico 

Serviços  

Serviços de Psicologia e Orientação  Psicóloga  

Biblioteca  

Técnicos  

Administrativos  

 

 

8.9. Áreas não Disciplinares 

8.9.1. Oferta de Escola 

Oferta escola  Objetivos 

  

  

F. cívica - atendimento aos alunos (?) 

 

8.9.2. Clubes (ativos) 

Clubes Objetivos e atividades 

Clube Europeu JF  

Clube de Xadrez  

Cinefalco  

Garras  

Clube de Artes  

Clube de Teatro  
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8.9.3. Projetos 

Projetos Objetivos e atividades 

Promoção e Educação para a Saúde 

e Educação Sexual 

 

  

  

  

  

 

8.9.4. Concursos/Atividades 

Concursos Objetivos 

PMAT  

Olimpíadas da Oratória  

Olimpíadas da Criatividade  

  

  

  

 

8.10. Serviços de Psicologia e Orientação 

Enunciar as principais atividades do serviço. 

Atividades Objetivos 

  

  

  

  

  

 

8.11. Dificuldades de Aprendizagem (insucesso) e Recuperação 

Descrever sucintamente o que se faz nos casos de dificuldades (insucesso), tendo como referência o 

quadro de resultados anteriormente apresentado. 

Modo de identificação de casos e estratégias de atuação. 
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9. Objetivos e Metas 

Os objetivos estratégicos definidos anteriormente foram estres quatro que voltamos a enumerar. A sua realização e o seu controlo serão feitos através de 

ações concretas que se podem traduzir num conjunto de objetivos operacionais. 

Objetivos estratégicos: 

 Promoção do sucesso escolar 

 Organização e comunicação 

 Diferenciação  

 Definição estratégica 

 

9.1. Promoção do Sucesso Escolar 

Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Coordenação pedagógica 

Planeamento das atividades letivas Reuniões realizadas (atas) Data de realização: __________ 

Definição critérios de avaliação por disciplina; 
Planear testes comuns por turmas/disciplina 

Reuniões, Atas  Datas objetivo; 

Planificação das disciplinas Reuniões; plano Realização do plano 

Coordenação e controlo do plano detalhado, desvios e 
medidas de correção. 

Reunião mensal de controlo do 
plano / disciplina; 
Reuniões de departamento. 

Cumprimento dos objetivos 
100%  do plano 

....   

....   

Coordenação letiva 

Verificação das boas práticas pedagógicas em sala de 
aula, no sentido da garantia e melhoria da qualidade 

Assistência a aulas  1 Aula/período/disciplina/prof. 

Intervenção perante comunicações para análise e 
solução 

Reuniões, aulas, atas 
Intervenção x dias após a 
comunicação 
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Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Informação a EE 
Envio de informação aos EE sobre desempenho dos 
alunos (e-mail) e sugestão sobre tipo de ajuda e 
acompanhamento a dar pela família. 

Informações dos professores 2 Informações / período 

Conselhos de turmas 
Realizar Conselhos de Turma com REP e Delegados  
Reunião entrega de notas 

Planeamento 1 Reunião por período 

Apoios 

Disponibilizar horários de aulas de apoio que 
contemplem o nº máximo de turmas/alunos por 
disciplina/ciclo 
Diferenciar apoios por níveis de competência dos 
alunos por disciplina e ciclo 
Ministrar aulas de apoio 

Nº de alunos por aula de apoio 
(registo de presenças) 

Melhoria de resultados escolares 
(testes) em X% 
Afluência às aulas - Y% 

Recuperação Plano de recuperação de alunos Ações, aulas, fichas, trabalhos Execução do plano 

Acompanhamento de resultados 
de Alunos com PAPI 

Analisar resultados de testes e atuação em 
conformidade 

Alunos com PAPI 
Melhoria em % das notas dos 
testes 

Acompanhamento dos alunos 
com NEE 

Apoio individualizado do Professor de Educação 
Especial Responsável, para articulação com o(s) 
Conselho(s) de Turma.  
Desenvolvimento de estratégias, entre todos os 
intervenientes, para ajudar os alunos a organizarem o 
seu trabalho, material e planos de estudo nas 
diferentes disciplinas. 
Controlo dos resultados escolares. 

 Registo diário num "caderninho 
de transição" entre a escola e a 
família; 
Avaliações realizadas pelos 
professores; 
Resultados dos testes e 
avaliações escolares. 

Qualitativa: melhoria da 
organização do aluno em todas as 
disciplinas; 
Quantitativa: 
1 tempo/semana de apoio 
individualizado; 
(x%) de melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; 
Y% de sucesso dos alunos. 

Acompanhamento de resultados 
de Alunos com SASE 

Analisar resultados de testes e atuação em 
conformidade. 

Alunos com SASE 
Melhoria em % das notas dos 
testes; 
Y% de sucesso dos alunos 

Preparação para exames 
Planear e executar "aulas" de preparação (treino) para 
exames - 9º; 11º; 12 ano 

Aulas, exercícios, testes, fichas  % de sucesso do grupo 

Controlo de resultados de testes 
Analisar resultados de testes/fim de período e atuação 
em conformidade 

Notas de testes / Período  
__% de positiva/turma/por 
disciplina 

Controlo de resultados de 
exames 

Analisar resultados de exames e atuação em 
conformidade 

Notas de exames 
Comparação c/ média nacional e 
cluster (x% acima) 
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Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Resultados Globais 
Analisar resultados finais e de exames e atuação em 
conformidade 

Notas fim período/ano; exames 

Z% de sucesso; 
 x% melhoria notas finais;  
y% melhoria notas de exame; 
comparação com situação 
Nacional e c/ Cluster: colocar-se 
nos  q% melhores 

Disciplina na Escola 

Criar regras simples e dá-las a conhecer; atuação em 
conformidade 

Ocorrências, participações __% de participações; evolução 

Formação a professores e funcionários. Cursos, seminários, conferências 
Nº de formandos planeado,  
nº de ações planeadas 

Apoio científico e pedagógico  
Grupos de professores seniores que apoiem científica 
e pedagogicamente professores em início de carreira; 
 

Reuniões; codocência  

Integração de professores novos 
na escola 

Grupo para fazer integração de novos professores na 
escola 

Reuniões; sessões apresentação  

Observatório de resultados Recolha, análise e publicação de resultados Informações, pautas, exames % publicações face ao plano 

Apoio à excelência  
Sessões programadas para diferenciação positiva de 
alunos no sentido do aprofundamento de 
conhecimentos (além do currículo) 

Planificação X sessões; Y alunos; 

Elementos de estudo e 
preparação 

Publicar testes e soluções/resolução de anos 
anteriores - à semelhança do IAVE (GAVE) 

Testes 80% documentos publicados 

DELF 
Preparação dos alunos de Língua Francesa para o 
exame e certificação 

Alunos de Língua Francesa 90% alunos com sucesso 

Key for Schools   
Aferir resultados dos alunos de Língua Inglesa do 9º 
ano no teste. 

Alunos de 9º ano 90% alunos com sucesso 

Línguas Estrangeiras 

Promover o ensino de três línguas estrangeiras. 
Quando não há nº de alunos suficiente para constituir 
turma criar "clube" 
No ensino Básico e Secundário 

Aulas, sessões, trabalhos - plano Execução do plano 

Língua Portuguesa 
Promover programas de “Escrita Criativa” 
Promover programas de incentivo à leitura 
.... 

Programas planeados Realização do planeado 
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Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Cidadania 
Promover assembleias de turma para discutir temas 
de cidadania/solidariedade/assuntos em foco na 
sociedade 

Assembleias, atas, conclusões 2 Assembleia/turma/ano 

Solidariedade 

Promover a constituição de grupos para ações de 
solidariedade com alunos/escola junto de instituições 
- Voluntariado, Acreditar, Integrar, Hospital Pediátrico, 
etc 

Reuniões, ações, atas 1 ação por ano/grupo 

Fora da Caixa 

Fomentar atividades com regularidade para habituar a 
pensar de forma complexa fora do habitual; 
desenvolver o pensamento criativo crítico e analítico 
(pensar fora da caixa) - pensamento divergente. 

Ações, solução de problemas, 
participação em competições 

X ações por ano 

Formação Professores 
Ações de formação de consolidação e aquisição de 
conhecimentos, científicos e pedagógicos 

Ações de formação - Plano 
90% realização do plano de 
formação 

Envolvimento EE 

Promover a participação e envolvimento dos EE no 
processo educativo, nomeadamente na participação 
de reuniões de turma, contactos com DT, etc. 
Convidar EE a apresentarem assuntos, dar uma aula, 
etc. 

Reuniões, aulas, atas 
x% de presenças 
y% ações/aulas 
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9.2. Organização e Comunicação 

Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Modelo e Processos 
Desenho dos macroprocessos da escola  
Descrição dos procedimentos  
Organização administrativa 

Plano Execução do plano 

Interação com APEE 
Reuniões para acompanhamento e discussão de 
assuntos referentes á escola 

Reuniões, atas 1 reunião/mês 

Interação com Delegados e AE 
Realizar reuniões de delegados e Direção para analisar 
e discutir assuntos da escola 

Reuniões 1 reunião / período 

Controlo de reclamações 
Analisar reclamações, elaborar resposta e atuar em 
conformidade 

Reclamações (queixas) 
95% Respondidas em x dias e as 
restantes 5% em y dias 

Sala de Estudo Criação de sala(s) de estudo   Data de início 

Comunicação interna 

Promover o e-mail como meio preferencial de 
comunicação; Publicar no SITE a informação relevante, 
podendo notificar os interessados. 
Melhorar a comunicação Direção - Comunidade 
Educativa divulgando informação e documentos 
relevantes 

Documento orientador, plano de 
execução 

Datas, plano 

Comunicação c/ alunos/famílias 
Promover o e-mail como meio preferencial de 
comunicação; usar SITE da escola 

  

Comunicação externa 
Usar SITE; criar comunicação regular com os média, 
nomeadamente aquando da realização de eventos, 
divulgação de resultados dos alunos, etc. 

Órgãos de comunicação social Comunicações em x dias 

Página da Internet (SITE) 
Organizar e manter atualizada a Página Internet da 
Escola; dar visibilidade a todos os eventos e projetos. 

Comunicações, edições Publicações em x dias 

Envolvimento com a comunidade 
Dar-se a conhecer, criar/fomentar atividades fora da 
escola; C. Comerciais; participação em eventos de 
outras organizações (FPP, FPC,...) etc. 

Reuniões, eventos, ações 1 evento/ano 

Tecnologia  
Rentabilizar a infraestrutura tecnológica; definir uso 
de e-mail como meio de comunicação formal 
privilegiado, etc. 

Plano  Cumprimento do plano 



Um Contributo 
PROJETO EDUCATIVO - ESJF  

Associação de Pais e Encarregados de Educação                            Pág. 27 de 30 
PE-JoseFalcao-v2.0 

Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Certificação CAF Plano Cumprimento do plano 

Autoavaliação Promover e realizar a autoavaliação Reuniões; relatório Data de apresentação 

Melhorias 
Medidas e ações de melhoria da organização e do 
desempenho 

Plano de melhoria Execução do plano 

Observatório de satisfação 
Elaboração de inquéritos, com um mínimo de valor 
estatístico, de satisfação à comunidade e à 
comunidade escolar, publicação de resultados. 

Conjunto de inquéritos 
% Realização e publicação de 
resultados 

Escola aberta 

Criar um dia de escola aberta no último dia de aulas 
(fim do ano/fim de um período) - apresentações, 
exposições, assistência a aulas que decorram, etc. - 
envolvimento das famílias 

Preparação, planificação, 
visibilidade exterior - famílias 

1 ação por ano 

Formação de pessoal 
administrativo e auxiliar 

Ações de formação de consolidação e aquisição de 
conhecimentos 

Ações de formação - Plano 
90% de realização do plano de 
formação 

EE no refeitório 
Iniciativa dos DT p/ almoçar na cantina com EE, 
Professores e alunos; 
Objetivos: envolvimento; baixar reclamações 

Reuniões, convites 1 ação / ano em 60% das turmas 

Outdoor  

Ações com toda a Comunidade Educativa (campos 
jogos e exterior da escola - e.g. J. Botânico, etc.) com 
os objetivos de envolvimento, identidade, 
reconhecimento pela comunidade. 

Ações, eventos (desportivos e 
musicais, outros) 

1 ação/ano 

Acolhimento de alunos fora de 
aulas 

Criar espaços apelativos, salas estudo, Biblioteca, etc.   
abertas para além do horário das aulas e desenvolver  
dinâmicas  para atrair os alunos à escola; promover a 
sua identificação com a instituição 

 
Atrair alunos fora do horário das 
aulas; 
Promover identidade 

Reabilitação 
Reabilitar salas e espaços, lavabos, vestiários, etc. 
Recuperar campos e material desportivo. 

Plano X ações/ano; Cumprir plano 

Segurança ativa 
Comunicar princípios de segurança e procedimentos 
(incêndios, catástrofes, etc.). Fazer simulacros. 

Reuniões; ações; documentos 
1 ação/ano 
1 simulacro/ano 
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9.3. Diferenciação  

Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Protocolos e Parcerias 
Estabelecimento de protocolos e parcerias com 
entidades que aportem valor à organização e ao 
processo de ensino. 

Reuniões, MOU, atas X protocolos 

Programas de "Valor 
Acrescentado" (indoor) 

Estabelecer com os parceiros, programas de alto valor 
e motivação, complementares aos currículos que 
valorizem os alunos e os seus percursos.  

Plano / cursos 
X ações por ano; 
Y% de alunos c/ sucesso 

Programa de "Reforço de 
Motivação" (outdoor) 

Estabelecer com parceiros aulas/sessões de 
enriquecimento de conteúdos curriculares e reforço 
de motivação. 

Plano 
X ações por ano; 
 

Clubes 
Criar, manter e promover clubes cujas atividades 
contribuam para o desenvolvimento pessoal e do 
conhecimento dos alunos. 

Clubes, atividades Manter, Criar 

Concursos 
Promover a participação dos alunos em concursos que 
permitam um desenvolvimento pessoal, ético e do 
conhecimento. 

Abertura de concursos X participações / ano 

Projetos 
Possibilitar aos alunos a e e participação em projetos 
nacionais e europeus que contribuem para a sua 
formação integral 

Documentos de projetos e 
candidaturas 

Participação em x projetos / ano 

Rede Projetos e ações conjuntas com outras escolas plano X realizações 

Caminhos 
Plano de ações com parceiros (UC + outras 
instituições) ilustrativas/demonstrativas de opções de 
prosseguimento de estudos 

Plano 
 X ações por ano; 
 

Lusofonia 

Desenvolvimento de ações no sentido da promoção da 
lusofonia - Língua Portuguesa, relações com outra 
povos e culturas, integração de alunos oriundos dos 
Países de Expressão Portuguesa, etc. - Criação de 
clube, por exemplo. 

Ações; plano X ações por ano 

Contrato Autonomia 
Monitorizar as ações e o cumprimento dos objetivos 
constantes no contrato de autonomia. 

Reuniões, ações, controlo do 
plano 

Cumprimento do plano - 
objetivos do CA 
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9.4. Definição estratégica 
 

Objetivos Operacionais Estratégias Suportes (indicadores) Metas 

Ações temáticas 
Planear e realizar conjunto de ações temáticas para 
reflexão 

Plano X ações 

Debate interno Conjunto de ações de debate interno. Plano X ações; datas 

Síntese Elaboração de documento das ideias chave  data 

Documento de estratégia Elaboração de documento de estratégia  data 

Oportunidade para a mudança 
Elaboração de um programa de mudança (enuncia e 
lança os métodos e projetos para implementar a 
estratégia) 

Documento de estratégia Projetos e datas 
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10. Divulgação, Avaliação, Revisão 

10.1. Divulgação 

O Projeto Pedagógico, sendo o documento orientador da política educativa da Escola, deve envolver 

toda a comunidade educativa e, depois de aprovado terá de ser divulgado convenientemente. A 

publicação na página internet da Escola e a sua disponibilidade noutros suportes deve ser feita para 

poder ser consultado, quer pela comunidade educativa, quer por outros cidadãos que o queiram ler 

e analisar com vista, nomeadamente, à avaliação da conveniência (ou não) da inscrição dos seus 

educandos na Escola. 

 

10.2. Avaliação 

O Projeto Educativo deve ser avaliado no final de cada ano letivo durante a sua vigência. As 

conclusões devem constar dum relatório de avaliação. 

A avaliação deve ter por base: 

Resultados 

 Resultados escolares por disciplina e por ano e evolução; 

 Resultados em exames nacionais e evolução face a anos anteriores; 

 Resultados escolares dos alunos com NEE; 

 Resultados escolares dos alunos com PAPI; 

 Resultados escolares dos alunos com SASE; 

 Taxa de participações/ocorrências disciplinares e evolução; 

 Taxa de participação (envolvimento) dos EE; 

 Taxa de execução das ações de formação (professores e funcionários); 

 Taxa de execução do plano de atividades; 

 Resultados dos Inquéritos de satisfação. 

Relatórios 

 Avaliação externa; 

 Relatórios de autoavaliação; 

 Atas de relatórios dos Departamentos; 

 Relatórios trimestrais; 

 Atas de reuniões com encarregados de educação; 

 Relatórios síntese de avaliação da participação em projetos/atividades; 

 

 

10.3. Revisão 

O Projeto Educativo deverá ser revisto e atualizado anualmente face aos resultados das avaliações a 

que é sujeito. 


