
 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Projeto Educativo 2012-2013 

ESCOLA   SECUNDÁRIA   JOSÉ  FALCÃO 



 1 

Índice 

 

Nota de apresentação 
 
1. Passado histórico da escola                                                                                       pág. 3 

1.1 O seu patrono: José Falcão                                                                                pág. 4                                                                                                
 

2. Estilo arquitectónico e estrutura do edifício 
2.1 Caracterização do espaço físico: instalações e equipamentos                        pág.4 
 

3. Caracterização funcional da escola                                                                                 pág.6 
3.1 Oferta educativa 
3.2 Caracterização do pessoal docente 
3.3 Caracterização da população discente 
3.4 Caracterização do pessoal não docente 
3.5 Serviços 
3.6 Projectos, clubes, protocolos e parcerias 
 

4. A comunidade educativa: o que pensa, sente e espera da escola                               pág.13               
 
5. O projeto educativo                                                                                                            pág.14 

5.1 Lema 
5.2 Princípios e valores 
5.3 Metas e objectivos 

5.3.1 Metas 
5.3.2 Objectivos 

5.4 Estratégias 
 
6. Autoavaliação                                                                                                                      pág. 19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Nota de apresentação 

 

 
O projeto educativo, o regulamento interno e o plano anual de atividades constituem instrumentos de 
autonomia da escola.  
O projecto educativo é o documento que consagra a orientação educativa da escola, no qual se explicitam 
os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função 
educativa.  
A escola é uma instituição de ensino, tutelada pelo Ministério da Educação. Ensino e educação constituem a 
matriz de qualquer projecto educativo de escola. O ensino é multidisciplinar; a educação é transversal às 
diferentes disciplinas. A escola deve, por isso, proporcionar aos seus alunos um ensino rigoroso e de 
qualidade, e uma educação cívica, assente em valores como a cooperação, a responsabilidade, a lealdade e 
o respeito, entre outros, valorizando e rentabilizando os recursos materiais e humanos que possui, tendo 
em vista fomentar e promover o crescimento pessoal e a formação dos jovens que nesta casa comum 
partilham afectos e aprendizagens.  
Atendendo a que no próximo ano lectivo poderá haver alterações ao nível da direcção da escola, o conselho 
pedagógico decidiu, após se ter consultado a DREC, manter o projecto educativo que estava em vigor por 
mais um ano, introduzindo-lhe algumas atualizações consideradas pertinentes, entre elas, a quantificação 
das metas, que tinha sido sugerida pela equipa de avaliação externa. 
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1. Passado histórico da escola 

 

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

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

complexas da história do nosso ensino.” 

Simões Rodrigues 

 

A Escola Secundária José Falcão comemorou nos anos lectivos de 2005/06 e 2006/07 os 170 anos 

da fundação do antigo Liceu de Coimbra, em 1836, e os 70 anos da criação do Liceu D. João III, em 1936, que 

foi instalado no actual edifício da escola, construído de novo 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 a Faculdade de Medicina e o Hospital Escolar. À medida que os serviços 

hospitalares vão crescendo, a Faculdade de Medicina reclama todo o espaço para si. 

O Liceu é, então, transferido para as antigas instalações do Hospital da Nª. Senhora da Conceição, 

situado no Colégio de Jesus, por detrás da Sé Nova.  

 

Daqui sairá para o edifício de S. Bento, partilhando vizinhança com o Instituto Botânico. 

Com o advento da 1ª República, o Liceu Central de Coimbra passa a ter como patrono o seu antigo 

aluno José Falcão. Já durante o Estado Novo, em 1936, os Liceus José Falcão e Júlio Henriques, criado em 

1928, dão lugar ao Liceu Normal D. João III. O novo Liceu passa a funcionar no actual 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. 

Depois da revolução 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. 

 

 

 

1.1 O seu patrono: José Falcão 

José Joaquim Pereira Falcão nasceu no concelho de Miranda do Corvo em 1 de Junho de 1841; 

estudou no Liceu de Coimbra e cursou Matemática e Filosofia; após a sua licenciatura em Matemática, 

concluiu o doutoramento nessa área em 1869; foi simultaneamente professor do Liceu de Coimbra e da 
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Universidade, tendo passado a professor catedrático da Faculdade de Matemática da Universidade de 

Coimbra em 1871. 

Fernando Catroga, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, afirma que José Falcão:  

".não foi (.) um cientista com vocação tecnocrática, nem muito menos um académico magnificamente 

instalado na Torre do Saber." 

Cidadão atento a todos os anseios espirituais, políticos e sociais do seu tempo, lutou pela transformação 

total da sociedade portuguesa. Acreditava que, pelo exemplo irrepreensível dos seus dirigentes e por meio 

de grandes reformas, o povo se libertaria da ignorância e da superstição, elevaria o seu nível de vida e se 

tornaria consciente dos seus direitos e deveres. Com este objectivo, redigiu em linguagem simples e 

acessível a "Cartilha do Povo", onde discutia questões como o significado da República "… o governo do 

povo pelo povo". 

Na insurreição republicana de 31 de Janeiro de 1891, coube-lhe assumir a autoridade em Coimbra. 

Uma vez abortada a insurreição, dedicou-se a reorganizar, no Porto, o Partido Republicano. 

José Falcão notabilizou-se ainda como jornalista e foi sensível e atento aos problemas do Ensino 

Público, demonstrando preocupação pelas questões pedagógicas, como o comprovam muitos dos seus 

escritos. 

A sua dimensão científica e pedagógica, aliada às vertentes política e social, justificam a ligação do 

seu nome a uma Escola. 

Em homenagem ao seu patrono, no dia 1 de Junho, data do nascimento de José Falcão, celebra-se 

o “dia da escola”. 

 

2. Estilo arquitectónico e estrutura do edifício 

 
O edifício onde está instalada a Escola Secundária José Falcão é um edifício criado pelo Estado Novo 

em 1936. Desenhado pela mão do arquitecto Carlos Ramos, enquadra-se numa perspectiva modernista e 

funcionalista, inspirada em modelos ingleses, com três blocos interligados numa configuração em “U”. 

São do Arquitecto José Bandeirinha, antigo aluno desta Escola, as palavras que se seguem acerca 

desta obra significativa da arquitectura portuguesa. 

O projecto para o edifício, onde está instalada a Escola Secundária José Falcão derivou de um 

concurso efectuado em 1930. A proposta vencedora intitulava-se “Santa Cruz” e era da autoria de Carlos 

Ramos, Adelino Nunes e Jorge Segurado, três nomes grandes do chamado primeiro modernismo da 

arquitectura portuguesa. 

A construção do edifício, inicialmente concebido como Liceu Júlio Henriques, processa-se em 

paralelo com a regularização urbana da Avenida D. Afonso Henriques e das ruas que o envolvem. É 

inaugurado em 1936, como Liceu Normal D. João III, absorvendo igualmente o Liceu José Falcão. 
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Vem a ser ampliado em 1938, com a construção de mais um piso. Essa alteração, ao contrário de 

outras que o edifício sofreu até hoje, veio beneficiar o  projecto original e foi assegurada pela mão de Carlos 

Ramos. 

Trata-se de um edifício absolutamente marcante, no contexto do modernismo português. 

Volumetricamente equilibrado e seco, pelo que diz respeito a linhas e a ornamentação, talvez a obra mais 

marcadamente funcionalista de todo esse período. 

 

2.1 Caracterização do espaço físico: instalações e equipamentos 

Os espaços fechados do bloco central da escola distribuem-se por três pisos, onde estão instalados: 

No piso 0: os serviços de direcção, os serviços administrativos, a sala de estudo, a sala de francês, 

designada sala Clara Sobral, o gabinete do serviço de apoio aos alunos com NEE – necessidades educativas 

especiais, o gabinete do SPO – serviço de psicologia e orientação, a sala de reuniões, a sala multiusos, a sala 

de exposições, a sala de Directores de Turma, e a reprografia. 

 

No piso 1: a biblioteca Martins de Carvalho, os laboratórios de biologia, o laboratório de mineralogia 

com 2 salas, 2 salas de trabalho de grupos disciplinares, 11 salas de aula, espaço para convívio dos 

alunos, as salas de docentes e sanitários para deficientes motores; 

No piso 2: os laboratórios de Física, os laboratórios de Química, o laboratório de Matemática, a sala de 

História, a sala de Geografia, a sala de Línguas, designada sala Leitão de Figueiredo, os laboratórios 

de Multimédia 1, 2 e 3 (sala do Curso Tecnológico de Multimédia), 2 salas de trabalho de grupos 

disciplinares, 12 salas de aulas e o anfiteatro grande. 

No total, a escola dispõe de 23 salas de aulas normais, 8 das quais com quadros interactivos. 

Todas as salas estão equipadas com projector. 

 

Relativamente a outros espaços fechados da escola, há que referir: 

Um pequeno bloco, anexo ao anterior, outrora “Casa do Reitor”, onde se situam as salas de trabalho da 

maior parte dos grupos disciplinares. No pátio anexo à designada “Casa do Reitor”, existem as instalações 

destinadas ao bar e à papelaria dos alunos e alunas. 

Um outro bloco que engloba 3 ginásios, um de grandes dimensões e os outros mais pequenos, ambos 

bastante bem apetrechados. Neste bloco localizam-se, ainda, 3 salas de aula normais, o auditório, a cozinha 

e o refeitório. 

No interior do bloco central existe um espaço aberto ajardinado. No exterior temos um pátio de 

convívio para alunos e um campo de jogos equipado para actividades colectivas e individuais. 
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3. Caracterização funcional da escola 
 

3.1 Oferta educativa 

A Escola Secundária José Falcão ministra cursos do ensino secundário e também, o 3º ciclo do 

ensino básico, apenas em regime diurno.  

Ao nível do ensino básico, a escola dispõe de 3 turmas do 7º ano, 3 do 8º e 3 do 9º.  

Ao nível do ensino secundário diurno, no presente ano, a escola oferece os cursos de: Ciências e 

Tecnologias, com 23 turmas distribuídas pelos10º, 11º e 12º anos de escolaridade; Artes Visuais, com 3 

turmas; Línguas e Humanidades, com 3 turmas; Sócio Económicas com 2 turmas, e o Curso Profissional 

Técnico de Multimédia, com 3 turmas . 

A tabela abaixo permite constatar o número de alunos/turmas neste ano letivo: 

 

ANO 2012/2013 

 Alunos Turma 

7º 66 3 

8º 79 3 

9º 79 3 

10º 195 8 

11º 197 8 

12º 204 7 

PROFISSIONAL 66 3 

Total 886 35 

 

Tabela 1 – Distribuição dos alunos do ensino diurno por ano lectivo/ano de escolaridade. 
 

3.2 Caracterização do pessoal docente 

 
Maioritariamente residente em Coimbra, o pessoal docente é constituído, no presente ano lectivo 

de 2012/2013, por 88 professores. A sua distribuição por departamento/categoria é a seguinte: 

 

 

Situação Profissional Nº de professores 

Professor 80 

QZP 7 

Contratado 3 

Estagiários 8 

Total 90 

 

Tabela 2 – Distribuição dos docentes por categoria em 2012/13 
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 Neste momento, a média de anos de serviço dos professores da escola é de 21, apresentando, 

assim, uma larga experiência de leccionação e uma considerável estabilidade; a média de idades ronda o 

intervalo entre os 40 e os 60 anos; e mais de dois terços são do sexo feminino. 

Nos últimos anos, a distribuição dos professores por grupo disciplinar foi a seguinte: 

 

 

 
Distribuição dos professores por grupo disciplinar 

Departamento Nº de professores 
Matemática e Ciências Experimentais  

500 - Matemática 9 
510 – Físico-Química 9 
520 - Biologia 11 
530 – Educação Tecnológica 1 
550 - Informática 3 
Ciências Sociais e Humanas  
400 - História 4 
410 - Filosofia 7 
420 - Geografia 3 
430 - Economia 3 
Línguas  
300 - Português 11 
330 - Inglês 7 
350 - Espanhol 2 
Expressões  
600 – Artes Visuais 11 
620 – Educação Física 6 
910 – Ensino Especial 1 
Total 90 

 
Tabela 3 – Distribuição dos professores por grupo disciplinar nos anos lectivos de 2012/13 

 

 

 

3.3 Caracterização da população discente 

No presente ano lectivo de 2012/2013, a população discente dos cursos diurnos da escola é 

constituída por 915 alunos, maioritariamente provenientes de um meio social médio a médio alto, 

considerando o local de residência e a escolarização dos pais e mães. A maioria destes alunos, cerca de 70%, 

vive em Coimbra, e 30% vivem na periferia de Coimbra. Para esta caracterização, dividimos os locais de 

residência dos alunos em moradas de Coimbra (cidade) e em moradas das zonas limítrofes à cidade e um 

pouco mais afastadas (vilas e aldeias vizinhas). Quanto à escolarização, 36% dos pais dos alunos e 47% das 

mães têm formação académica superior (licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos).  

Em 2012/2013 a distribuição dos alunos dos cursos diurnos por anos/turmas é a seguinte: 

 
 3º Ciclo 

Anos 7º 8º 9º 
Turmas 3 3 3 
Alunos 66 79 79 
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Tabela 4 – Distribuição dos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico por anos/turmas 
 
 
 

 Secundário 
Anos 10º 11º 12º 

Turmas 8 8 7 
Alunos 195 197 204 

 
Tabela 5 – Distribuição dos alunos dos cursos diurnos do Ensino Secundário por anos/turmas  

 
 
 

 Profissional 
Anos 1º 2º 3º 

Turmas 1 1 1 
Alunos 39 19 11 

 
 Tabela 6 – Distribuição dos alunos dos cursos diurnos do Ensino Profissional 
 
 

 Em relação às taxas de abandono e de insucesso escolar, a nossa escola regista ratios que podemos 

considerar muito baixos. No entanto, observando os resultados da tabela 9, que se referem ao ano letivo de 

2011/2012, verificamos que o número de alunos que não transitaram no 10º ano é cerca de 18,3%, e no 11º 

ano é de 14,3%. Embora estes resultados se refiram, apenas, a um ano lectivo, sugerem que se deve prestar 

uma atenção especial a estes alunos . 

 

 Básico Secundário Profissional 

Ano de escolaridade 7º 8º 9º 10º 11º 12º 1º 2º 3º 

Transitou 62 55 --- 170 146 __ __ __ __ 

Não transitou 2 6 --- 32 21 __ __ __ __ 

Concluiu __ __ 81 __ __ 181 1 __ 17 

Não concluiu __ __ 6 __ __ 43 __ __ 10 

Anulou Matrícula  1 1 1 2 9 11 2 __ __ 

Transferido 9 1 3 20 11 9 1 __ 1 

Excluído /Retido por faltas __ __ __ 2 __ __ 5 __ __ 

Em Proposta de avaliação __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Total 74 63 91 226 187 244 9 __ 28 

 
 

Tabela 7 – Resultados escolares alcançados no ano letivo 2012/2013. 
 

3.4 Caracterização do pessoal não docente 
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Relativamente ao pessoal não docente, a escola dispõe de uma psicóloga, de funcionários 

administrativos e de funcionários auxiliares de acção educativa, num total de 39 elementos, distribuídos 

como consta na tabela abaixo: 

Pessoal Não Docente 

Técnico Superior SPO 1 

 

 

Assistentes Operacionais 

Biblioteca 1 

Reprografia 1 

Refeitório 1 

Bar alunos 2 

Polivalentes (vigilância/apoio/limpeza) 23 

Operários 1 

 

Assistentes Técnicos 

Administração Escolar 1 

Técnicos 7 

SASE 1 

 

Tabela 8– Distribuição dos funcionários não docentes por serviços. 

 

As habilitações literárias deste conjunto de funcionários é muito diversificada e consta da tabela 

abaixo: 

 

Habilitações Literárias do Pessoal Não Docente 

Ensino Superior 5 

Ensino Secundário 16 

3º Ciclo 6 

2º Ciclo 8 

1º Ciclo 4 

 

Tabela 9 – Habilitações dos funcionários não docentes. 

 

A idade média do pessoal não docente ronda o intervalo entre os 40 e os 60 anos. 

 

 

 

3.5 Serviços 

Funcionam na Escola os seguintes serviços: 
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Os Serviços Administrativos, completamente informatizados com o sistema de gestão de processos 

e atendimento personalizado, nos quais está integrado o SASE com uma funcionária que organiza todos os 

serviços de Acção Social, desde a cantina aos subsídios escolares. 

Serviço de Psicologia e Orientação (S.P.O.), com uma psicóloga, que realiza actividades no domínio 

do apoio psico-pedagógico, orientação escolar e profissional, apoio ao desenvolvimento do sistema de 

relações da comunidade escolar ao abrigo do DL190/91. 

Educação Especial, com um professor especializado de Educação Especial, que assegura a aplicação 

de medidas específicas para alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente ao 

abrigo do DL 3/2008. 

A Biblioteca, que integra a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares; tem o seu fundo documental 

catalogado e informatizado, e apresenta um plano de actividades próprio, nalguns casos em colaboração 

com os grupos disciplinares. 

O Espaço Net é um local que possibilita aos alunos a investigação on-line a qualquer momento, 

dispondo de 13 computadores ligados à Internet 

A Sala de Estudo, com 6 computadores ligado à Internet. 

A Reprografia. 

A Papelaria. 

2 Bares e 1 Refeitório. 

A Portaria e o PBX. 
 

 

3.6 Projectos, clubes, protocolos e parcerias 

A –  Projectos da escola:  

• Projecto de Desporto Escolar. 

• Projecto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, Lei 60/2009 de 6 de Agosto, que tem como 

temáticas prioritárias: 

 - Alimentação e actividade física. 

 - Dependências. 

 - Sexualidade responsável. 

 - Saúde mental e violência. 

• Cine Falco. 

• Clube Europeu JF. 

• Ciência Viva. 

• Jornal Garras On-line 

B –  Protocolos que envolvem a comunidade escolar: 
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• Projecto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, no âmbito da Rede Nacional de Escolas 

Promotoras de Saúde (R.N.E.P.S.), em parceria com os Centros de Saúde de Celas e Fernão de Magalhães 

para elaboração e desenvolvimento do seu plano de actividades de acordo com os princípios 

orientadores de uma escola promotora de saúde. 

• Complexo de Piscina Municipais. 

C –  Protocolos com compensações qualitativas: 

• Grupo Coral dos Pequenos Cantores, para cedência do auditório para a prática de ensaios (anual) 

            Contrapartida relevante: disponibilização para actuação em qualquer evento a realizar pela escola. 

• Choral Poliphónico de Coimbra, para cedência do auditório para a prática de ensaios (anual, com início 

em 23/06/2000). 

            Contrapartida relevante: disponibilização para actuação em qualquer evento a realizar pela escola. 

D – Outros protocolos: 

• Associação de Professores de Educação Física (APPEFis), para a utilização de alguns espaços do piso 

superior da área do Ginásio.  

Contrapartida na forma de uma renda. 

• Associação Nacional de Apoio ao Idoso (A. N. A. I.), na sua valência cultural, Universidade dos Tempos 

Livres (U. T. L.), com cedência do ginásio e de salas para lecionação de atividades letivas (anual). 

Contrapartida na forma de uma renda. 

• Olivais Futebol Clube, para a cedência do ginásio grande destinado a treinos do referido clube (anual). 

   Contrapartida sob a forma de uma renda. 

• Acrogym, com a cedência das instalações para a prática de ginástica desportiva (anual). 

   Contrapartida: utilização do praticável para as actividades de educação física e concessão de bolsas  

de estudo a alunos da escola para a prática da modalidade bem como contrapartida na forma de uma 

renda. 

• Sítio de Sons, com a cedência de instalações para a aprendizagem de instrumentos musicais. 

Contrapartida: concessão a alunos da escola de bolsas de estudo para a aprendizagem de instrumentos  

     musicais bem como contrapartida na forma de uma renda. 

• Escola de Ténis do Centro, com cedência de instalações para a prática da modalidade. 

Contrapartida na forma de uma renda. 

•       Academia de Basquetebol 

           Contrapartida na forma de uma renda. 
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4. A comunidade educativa: o que pensa, sente e espera da escola 

  A. De uma maneira geral, a comunidade educativa pensa que a Escola Secundária José Falcão 

possui um estatuto elevado, ao nível do ensino secundário, sendo uma escola de prestígio e mérito 

reconhecidos, tanto no passado como no presente. Os alunos e os pais destacam a competência e a 

exigência dos professores,  a qualidade da relação pedagógica e das práticas educativas, bem como a 

preocupação com o desempenho escolar dos alunos e o seu bem-estar. Os professores realçam o facto de a 

escola cumprir os seus objectivos, em termos de ensino e aprendizagem, e desenvolver muitas actividades 

extracurriculares que não são suficientemente publicitadas. Os funcionários destacam a qualidade dos 

recursos humanos que a escola possui e a importância de serem valorizados e bem aproveitados. A 

comunidade educativa, em geral, reconhece que a escola, apesar de ser antiga e ter algumas partes 

degradadas, tem uma estrutura arquitectónica agradável, possui boas instalações e bons equipamentos, 

está bem organizada e funciona bem, embora haja aspectos que podem ser melhorados. 

B. Pode dizer-se que a comunidade educativa se sente satisfeita com a escola; a maioria dos seus 

elementos realça que dentro da escola se vive um ambiente harmonioso e acolhedor, sendo manifesto um 

sentimento generalizado de bem-estar, salvo raras excepções; entre estas, refira-se que alguns alunos se 

queixam da falta de espaços verdes e espaços de recreio ao ar livre, bem como da falta de aquecimentos e 

de estores nalgumas salas; no entanto, há quase unanimidade entre os alunos quanto à boa qualidade das 

relações humanas. Os pais corroboram este sentimento geral de satisfação dos seus filhos e declaram sentir 

grande confiança na escola, mostrando-se tranquilos por terem os seus filhos aqui. Os professores e os 

funcionários sentem-se intrinsecamente motivados, apesar de condicionalismos externos menos favoráveis; 

alguns dizem mesmo ser para eles um privilégio e uma felicidade pertencerem à Escola Secundária José 

Falcão, sentimento que também é partilhado por alguns alunos. 

C. Quanto às expectativas, os alunos e os pais manifestam os mesmos desejos: esperam que a 

escola continue a oferecer aos seus alunos a possibilidade de adquirirem conhecimentos sólidos e uma boa 

formação cívica e humana, a fim de obterem sucesso escolar no presente e uma boa preparação para o seu 

futuro académico, profissional e pessoal. Os professores esperam que a diversidade de tarefas que têm de 

executar não os desvie do essencial, que é a preparação científica, pedagógica e didáctica do trabalho com 

os alunos na sala de aula; por isso, torna-se importante que se faça uma boa gestão do tempo de serviço da 

componente não lectiva dos professores, devendo ter-se em conta a necessidade de formação profissional; 

esperam também que a escola continue a oferecer aos alunos actividades de formação extracurricular, que 

toda a comunidade educativa se empenhe e participe nessas actividades, e se dê maior visibilidade externa 

àquilo que se faz na escola. Os funcionários partilham também esta ideia de que deve dar-se mais 

visibilidade àquilo que se faz, manifestam o desejo de participar  mais na vida da escola, e esperam poder 

frequentar acções de formação que os valorizem, enquanto profissionais e enquanto pessoas. Toda a 
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comunidade educativa, em geral, espera que a escola saiba honrar o seu passado histórico e continue a ser, 

no presente e no futuro, uma escola pública de qualidade. 

 
 
5. O projecto educativo 
 

5.1 Lema 

“Desenvolver uma cultura de escola, que promova: 

a qualidade do conhecimento,  

a formação cívica e humana, 

o dinamismo e a criatividade” 

 

5.2 Princípios e valores 

Entendemos que há valores humanos que são pilares de uma personalidade bem formada e 

garantes do bom funcionamento das instituições. Ao enunciarmos os princípios que orientam o projecto 

educativo, seleccionámos com algum critério os valores que, a nosso ver, devem integrar esses princípios. 

1 – A escola deve promover a qualidade do ensino e da aprendizagem, assente em valores, tais 

como: a seriedade, o rigor, a objectividade, a exigência, o juízo crítico, a reflexão e a criatividade. 

2 – A escola deve promover a educação cívica e humana, assente em valores, tais como: a 

liberdade, a responsabilidade, a cooperação, a lealdade, o respeito, a autonomia, a justiça, a equidade e a 

solidariedade. 

3 – A escola deve promover o desenvolvimento de atitudes que valorizem: a iniciativa, a 

participação, o empenho, o diálogo, a investigação, o gosto pelo conhecimento, a disciplina, o método e a 

organização no trabalho. 

4 – A escola deve ser um espaço de inclusão e de promoção de igualdade de oportunidades para 

todos os alunos. 

5 – A escola deve honrar o seu passado, manter viva a sua identidade, e projectar-se no futuro 

como uma escola dinâmica, criativa e aberta à inovação. 

6 – A escola deve criar modelos de cooperação entre todos os elementos da comunidade educativa 

e abrir-se à cooperação com o exterior, em particular, com outras instituições de ensino, de carácter cultural 

e de carácter científico. 

7 – A escola deve ser um local de trabalho, de convívio e de recreio, seguro, agradável e saudável. 

 
5.3 Metas e objectivos 

As metas aqui apontadas decorrem dos princípios enunciados e são os fins que nos propomos 

alcançar durante a vigência deste projecto; têm, por isso, um carácter mais geral e abrangente que os 
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objectivos.  

Os objectivos têm um carácter instrumental, destinando-se à concretização das metas, podendo ser 

actualizados anualmente, em função das actividades de desenvolvimento e de complemento curricular a 

realizar. As actividades de desenvolvimento curricular incluem todas as planificações feitas no início do ano 

lectivo pelos departamentos; e as actividades de complemento curricular serão definidas no âmbito do 

plano anual de actividades (P.A.A.).   

5.3.1 Metas 

1 –Figurar entre as dez melhores escolas públicas, continuando a ser uma escola de referência pela 

qualidade do ensino e da educação que põe em prática. 

2 – Realizar no, mínimo dez actividades de complemento curricular por ano lectivo, que 

contribuam para o desenvolvimento pessoal, social e humano dos seus alunos e dos restantes elementos da 

comunidade educativa. 

3 – Recuperar, pelo menos cinco espaços/salas de aula por ano, conservando, valorizando e 

rentabilizando todo o património da escola e os vários recursos que possui. 

4 – Participar, pelo menos, em cinco actividades externas à escola, tornando-a mais dinâmica, 

criativa e aberta à inovação, de forma a desenvolver a comunicação e a cooperação entre os membros da 

comunidade educativa e desta com o exterior. 

5 – Promover a realização de, pelo menos, cinco acções que permitam manter e desenvolver um 

ambiente de trabalho seguro, calmo, agradável, acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e onde dê prazer 

estar, trabalhar, aprender e crescer. 

 

5.3.2 Objectivos 

 

1 - Promover o sucesso dos alunos, melhorando o seu desempenho e os seus resultados escolares. 

2– Desenvolver a capacidade de argumentação dos alunos, no sentido de se tornarem capazes de 

intervenções de cidadania. 

3– Desenvolver nos alunos a consciência do seu papel como cidadãos da Europa. 

4– Oferecer aos alunos actividades extracurriculares diversificadas, que favoreçam a sua ligação à 

escola e contribuam para o seu desenvolvimento equilibrado. 

5 - Prevenir o insucesso, o abandono escolar, o absentismo e a desmotivação dos alunos. 

6 - Promover comportamentos responsáveis e saudáveis. 

7 - Prevenir a ocorrência de eventuais casos de indisciplina dentro da escola. 

8 - Manter o bom ambiente relacional que existe dentro da escola. 

9 - Garantir a segurança dentro da escola e boas condições de trabalho para todos. 

10 - Desenvolver a comunicação e a cooperação entre alunos, professores e restantes elementos da 
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comunidade educativa. 

11 - Desenvolver a comunicação e a cooperação entre os diferentes órgãos e serviços da escola. 

12 - Desenvolver a comunicação e a cooperação entre os diferentes grupos e departamentos 

curriculares. 

13 -  Promover a interdisciplinaridade e a troca de saberes. 

14 - Desenvolver a comunicação e a cooperação entre a escola e a família. 

15 - Promover a co-responsabilização dos pais no processo educativo dos alunos. 

16 - Desenvolver acções de formação para alunos, pais e encarregados de educação. 

17– Promover a participação dos Pais e Encarregados de Educação, dos representantes do 

Município e dos da Comunidade Local na vida da escola. 

18 - Assegurar a formação inicial pedagógica e didáctica de professores, em colaboração com 

instituições de Ensino Superior. 

19 - Promover a formação, a valorização e a motivação dos professores. 

20 - Promover a formação, a valorização e a motivação dos funcionários. 

21 - Desenvolver a comunicação e a cooperação com outras instituições, abrindo a escola à 

comunidade onde se insere e ao exterior. 

22 - Reparar as partes degradadas da escola, tornando-a mais segura e confortável. 

23 - Dotar a escola dos equipamentos necessários ao bom desempenho das suas funções. 

24 - Pôr ao serviço da comunidade educativa os diferentes recursos que a escola possui. 

 

5.4 Estratégias 

 
Para atingir as metas e os objectivos propostos, sugerimos procedimentos a adoptar: 

A. Procedimentos a adoptar na sala de aula: 

a. Utilizar, preferencialmente, metodologias que estimulem a atenção, o interesse e a participação activa dos 

alunos. 

b. Evocar a experiência e os conhecimentos anteriores dos alunos, sempre que seja oportuno. 

c. Tomar medidas que impliquem os alunos no seu processo de ensino e aprendizagem. 

d. Recorrer a métodos de estudo e de trabalho que estimulem a investigação e o gosto pelo conhecimento. 

e. Recorrer a métodos de estudo e de trabalho que estimulem a criatividade e a produção de conhecimento. 

f. Estimular os alunos a serem metódicos e organizados no trabalho. 

g. Tomar iniciativas que estimulem o trabalho de grupo e a cooperação entre os alunos. 

B. Procedimentos a adoptar nos grupos e departamentos: 

a. Planear e coordenar o trabalho lectivo dos professores, por disciplina e níveis de ensino. 
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b. Definir objectivos e propor metodologias adequadas ao cumprimento dos programas. 

c. Respeitar a liberdade de cada professor no modo como gere e executa o seu trabalho na prática pedagógica 

diária. 

d. Definir critérios de avaliação por disciplina, em função dos conteúdos programáticos e dos objectivos a 

atingir. 

e. Diversificar as técnicas e os instrumentos de avaliação. 

f. Fazer a análise periódica dos resultados escolares dos alunos. 

g. Avaliar periodicamente a eficácia das metodologias e estratégias utilizadas na prática pedagógica. 

h. Tomar medidas que promovam a cooperação interdisciplinar. 

i. Abrir a Escola a projectos de formação inicial de professores. 

j. Definir critérios de escolha dos Manuais a adoptar pela escola. Sugerindo-se, entre outros possíveis, os 

seguintes: 1– o rigor científico no desenvolvimento dos conteúdos programáticos; 2– a clareza e a precisão 

na linguagem utilizada; 3- um discurso acessível e adequado ao nível de aprendizagem e ao nível etário dos 

alunos; 4- uma exposição atraente, ordenada e sistematizada dos assuntos; 5- a apresentação de tarefas ou 

actividades que promovam o trabalho de análise e interpretação, a aplicação dos conhecimentos e a 

produção intelectual. 

C. Procedimentos a adoptar na escola, em cooperação com a associação de estudantes e com os 

representantes dos alunos: 

a. Promover a iniciativa dos alunos na organização de actividades do seu interesse, tais como, actividades 

desportivas, culturais, cívicas e de lazer. 

b. Promover a iniciativa dos alunos na gestão e melhoria de alguns espaços da escola, tais como, espaços de 

convívio e de recreio. 

c. Organizar acções de formação, em articulação com o projecto de “Educação para a Saúde e Educação 

Sexual”  e com o SPO, tais como, educação da sexualidade, prevenção da indisciplina, violência e saúde 

mental, prevenção de dependências e outros comportamentos de risco. 

d. Organizar acções de formação que contribuam para que os alunos se consciencializem dos seus direitos e 

deveres e assumam o seu papel cívico e humano, tais como, educação ambiental, prevenção rodoviária e 

direitos humanos. 

e. Promover o conhecimento da Constituição da República Portuguesa, de legislação escolar fundamental, da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e de outros textos com interesse para a formação cívica e 

humana dos alunos. 

f. Realizar visitas de estudo e outros eventos de interesse para o desenvolvimento e a formação dos alunos. 

g. Dar aos alunos a possibilidade de frequentarem na escola aulas de música, de dança, de teatro e de línguas 

estrangeiras, em complemento curricular. 
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h. Promover o desenvolvimento de projectos de investigação, que mobilizem os alunos. 

i. Tomar medidas que dinamizem a sala de estudo, a biblioteca, a mediateca, os apoios educativos e o SPO.                                                                                          

j. Solicitar a cooperação com a escola por parte da associação de pais e de todos os encarregados de 

educação, especialmente, na viabilização de algumas destas actividades. 

D. Procedimentos a adoptar no âmbito mais geral da escola: 

a. Realizar acções de formação para professores, que contribuam para a sua valorização profissional, em 

função dos seus interesses e das necessidades da escola. 

b. Criar condições que favoreçam a participação mais frequente dos professores nas actividades promovidas 

pela escola. 

c. Realizar acções de formação para funcionários, que contribuam para a sua valorização pessoal e profissional 

e que vão de encontro às necessidades da escola. 

d. Solicitar a participação mais frequente dos funcionários nas actividades promovidas pela escola. 

e. Realizar acções de formação de carácter científico, pedagógico ou cultural, abertas a toda a comunidade 

educativa e ao exterior. 

f. Tomar iniciativas que promovam o diálogo e a interacção da escola com o exterior, nomeadamente com 

outras instituições de ensino. 

g. Promover a imagem da escola no exterior, divulgando mais as suas actividades. 

h. Manter actualizado o site da escola na Internet. 

 

E. Outros procedimentos a adoptar pela escola: 

a. Fazer o levantamento e o inventário de todos os recursos materiais da escola, tendo em vista a sua 

conservação, valorização e rentabilização. 

b. Criar uma base de dados, relativa a todos estes recursos materiais da escola. 

c. Equipar a escola com o material didáctico e pedagógico indispensável e manter funcional o já existente. 

d. Identificar e reparar as partes mais degradadas da escola, no sentido de a tornar mais confortável e segura, 

indo de encontro aos anseios da comunidade escolar. 

 

 

6 Autoavaliação 

 

A avaliação do projecto educativo será da competência da equipa de autoavaliação da 

escola que este ano adotará o modelo “CAF”. 
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