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Nota Prévia 

- Desde outubro de 2013 temos vindo a propor à Direção da Escola vários modos de colaboração 

para a tarefa que consideramos muito importante (e urgente) de pensar o seu futuro (estratégia); 

apresentamos, também, várias propostas de colaboração para a elaboração do Projeto Educativo 

(PE) - sem sucesso; 

- Enviamos a 28 de maio ao Diretor e à Presidente do Conselho Geral um documento estruturado 

como contributo para o PE e manifestamos a nossa disponibilidade e o nosso interesse em fazer a 

sua discussão - não mereceu qualquer resposta 1; 

- O documento agora em análise não foi divulgado à Comunidade Educativa e foi conhecido 2 dias 

úteis antes da data marcada para a sua aprovação;  

- Dado que o documento já foi, no todo ou em parte, aprovado pelo CG vamo-nos limitar a fazer 

algumas considerações gerais, para que fiquem registadas. 

 

Documento em análise: 

Projeto Educativo de escola 
Escola Secundária com 3.º Ciclo José Falcão 
Aqui, tenho futuro! 
(V. 13-06-2014) 

 
 

Considerações gerais  

- Da primeira leitura fica-nos uma ideia: a de que este é um documento sem sentido de futuro, 

sem ambição consistente; 

- Não deixa explícito que a escola está centrada nos Alunos, sendo estes a razão essencial da sua 

existência; 

- Não existe qualquer linha de rumo que aponte para a Excelência, mas sempre atenta à 

diversidade dos alunos, à inclusão e à vontade explícita de não deixar ninguém para trás, para 

nós, a essência da Escola Pública! 

- Na falta de sentido de futuro, ressalta também que nada é dito quanto ao estabelecimento de 

pontes com outras entidades, que possam de algum modo valorizar os alunos e diferenciar a 

Escola. Fica uma sensação de isolamento: não se relaciona com outras entidades, não divulga, não 

discute. É curioso que exclua o próprio ponto "Divulgação do Projeto Educativo". 

- Saltando para o final do documento é surpreende que no ponto "Avaliação do Projeto Educativo" 

sejam excluídos todos os critérios de avaliação, nomeadamente os dos resultados! 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ressalvamos, em abono da verdade, que houve um contactado telefónico feito por uma Professora do Conselho 

Pedagógico, pedindo o envio do documento em formato aberto, tendo posteriormente enviado uma mensagem de 
agradecimento. 
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Outras considerações: 

Na introdução é referido um inquérito à Comunidade Educativa relacionado com o PE. Não temos 

presente qualquer inquérito sobre o tema: quando foi feito? Quais as perguntas? Quais os 

resultados2? Onde e quando foram publicados os resultados? 

Um inquérito pode servir para avaliar a execução dum projeto (satisfação). Agora usar um inquérito 

como uma das bases para elaborar um novo projeto educativo?! Talvez! 

A visibilidade e extensão atribuídas ao "Patrono", "História" e "Edifício" não têm correspondência 

com o conteúdo do PE. Depois de uma pormenorizada explanação sobre as instalações fica-se sem 

saber, nomeadamente: as salas de aula são suficientes? As salas e os laboratórios são adequados ao 

tipo de aulas dos dias de hoje? Os professores têm instalações adequadas para desenvolverem o seu 

trabalho?  A idade do edifício tem impacto nas questões sanitárias, nos vestiários (EF) .... ? Porque 

não há salas de estudo?... 

 

Quanto à caracterização da Escola: 

O conceito de "recurso" não engloba os alunos. 

Os quadros apresentados de nenhum modo caracterizam a Escola, para além de alguns serem 

inconsistentes. Não entendemos porque é que não é apresentada, neste documento, informação 

relevante para o seu conhecimento e que sustente o projeto!  

(eg: resultados escolares; resultados em exames; nº de alunos do ensino básico, secundário, 

profissional; nº de alunos do secundário por curso; nº de participações disciplinares; percentagens de 

alunos com NEE, com SASE; EE com curso superior; professores por departamento, razões das 

transferências e anulações de matrículas, etc.) 

Organograma - o documento apresentado o que pretende representar? Dependências hierárquicas? 

Relações funcionais? É de difícil interpretação. 

Missão: está definida no primeiro parágrafo.  

Valores: "Integração" a que se refere?  

 

SWOT (algumas notas) 

Pontos fortes (a manter) 

Pto 3 - Este reconhecimento vem dos inquéritos ou é confirmado pelos "rankings" e/ou resultados? 

Pto 4 - Expetativas - não nos parece um ponto forte, quando muito uma oportunidade; 

Pto 7 - Não estamos de acordo; é contraditório com o Pto Fraco nº 2; 

Pto 12 - "clima organizacional" - não estamos de acordo, está em contradição com os objetivos 

estratégicos definidos no documento; 

                                                           
2
 Recordamos unicamente, em outubro (2013), a circulação de uma folha, distribuída nas aulas, sem referenciada à 

entidade promotora (anónima), com nove questões abertas. 
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Pto 17 - "Utilização das tecnologias de informação e comunicação..." - não concordamos - em 

contradição com o ponto fraco nº 7; 

Pto 18 - ?? 

Assinalamos o facto de não ser considerado como ponto forte a proximidade à Escola Básica donde 

vêm mais alunos e o bom ambiente em termos de disciplina e segurança, hoje tão importante. 

Esta omissão (disciplina) contradiz o que é dito no documento de apresentação da Escola aos 

auditores na última avaliação externa. Também está em total contradição com o referido no Plano 

de Melhoria (2012/13). 

 

Pontos Fracos (a corrigir) 

Consideramos muito restrita a visão apresentada.  

Neste tipo de trabalho e documentos, a omissão de pontos fracos implica a ausência de medidas 

de correção, isto é, se não reconhecermos os problemas, nada faremos para os resolver. 

Sugerimos a consulta do nosso documento (pág. 10, 11)  

http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/PE-Jose-Falcao-v2.0.pdf 

 

Oportunidades 

Pto 1 e 2 - não são oportunidades, podem ser considerados como pontos fortes; 

Pto 8 - A importância dos EE professores e investigadores do ensino superior, não está centrada na 

possível ajuda a aulas/formação, mas na possibilidade de estabelecerem as ligações, iniciativas e 

parcerias que coloquem a escola noutro patamar - (visão ausente do documento). 

 

Ameaças 

Pto 1. - O que é a "alteração do perfil dos alunos"?  Como é que isso ameaça a Escola? 

Pto 3.  - Elevado nº de alunos por turma é uma ameaça? Não estamos a cumprir os regulamentos? 

Pto 4. - A "renovação do corpo docente..." é uma ameaça? A renovação foi sempre encarada como 

uma oportunidade. Isto pode ser considerado desrespeitoso para com os novos professores... 

Pto 6. "Aumento da indisciplina na sociedade com reflexo na escola"? A que é que se referem? Qual 

é o mecanismo da ameaça? Assunto interessante a esclarecer. 

Pto 7. "Outras escolas públicas com melhores instalações", aqui o que é relevante é o que está 

omisso: "Outras escolas públicas com boas instalações, com dinâmica e com reconhecimento" são 

uma ameaça a esta escola. 

 
Não está referido, mas são ameaças muito importantes que não é possível ignorar: 

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

funcionamento das escolas e aumento progressivo da liberdade de escolha. 

http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/PE-Jose-Falcao-v2.0.pdf
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

É afirmado que os objetivos estratégicos decorrem do diagnóstico, mas alguns parecem 

contraditórios com esse diagnóstico. Além disso, os objetivos estratégicos deviam decorrer também 

da visão e da ambição da escola - "para onde queremos ir": 

 

"Organização" - Este assunto não está referenciado nos pontos fortes da escola (pto 12)? Mesmo 

assim é eleito como objetivo estratégico? 

"Ambiente" - O que está referido são obras de manutenção e reparação - Objetivo estratégico? 

"Formação" - A formação de recursos humanos é uma obrigação. Se fossem reconhecidas 

deficiências de formação a professores e funcionários, que não são, ainda se poderia considerar 

como objetivo estratégico, assim não faz sentido. 

"Práticas pedagógicas" - "cultivar as boas práticas pedagógicas com profissionalismo", é o mínimo 

que se espera duma escola. Está em contradição com o ponto forte 3. Objetivo estratégico? 

 

 

METAS 

A questão essencial é que na maioria dos casos as METAS não estão quantificadas. São descritivas e 

muitas vezes meras intenções. Dificilmente permitirão a gestão e a avaliação, em contradição com 

o objetivo de uma cultura de avaliação, uma das condições essenciais para a melhoria do sistema 

público de educação (DL 137/2012). 

 
 

CLUBES, PROJETOS, PROTOCOLOS 
O mínimo que nos parece aceitável é que para cada um dos casos se identifiquem os 
propósitos/objetivos. 
 
 
 

NOTA FINAL 

As nossas propostas e o nosso contributo para o Projeto Educativo, partem da nossa convicção da 
necessidade da escola fazer um esforço para interpretar os dias de hoje, com os riscos que isso 
implica, e trabalhar o seu posicionamento no curto e médio prazo. 

Apresentamos uma ideia e uma proposta, certamente controversa, para a qual não esperávamos 
unanimidades.  

O que pretendíamos e esperávamos, isso sim, duma escola, é que promovesse a discussão. 

Ficaram portas abertas (ou entreabertas) com outras entidades que podem acalentar alguma 
esperança na viabilidade da "ideia" passar a "projeto" e este poder vir a ser viável. Disso demos 
informalmente conhecimento aos responsáveis da escola. Mas a sua concretização dependerá 
sempre do querer e da vontade, sendo que, certamente, se nós não o fizermos outros o farão, leia-
se outras escolas. 

JR 


