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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 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, 

refere que José Falcão «não foi (…) um cientista com vocação tecnocrática, nem muito menos um 

académico magnificamente instalado na Torre do Saber», mas, sim, um cidadão atento a todos os 

anseios espirituais, políticos e sociais do seu tempo, que 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 objetivo, redigiu em linguagem 

simples e acessível a Cartilha do Povo, onde discutia questões como o significado da República e 

o governo do povo pelo povo. Esteve envolvido na insurreição republicana de 31 de Janeiro de 

1891. Uma vez abortada a insurreição, dedicou-se a reorganizar o Partido Republicano no norte do País. 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 à vertente política e social, justifica a ligação do nome deste grande vulto da 

sociedade portuguesa ao de uma Escola. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

O Projeto Educativo é um instrumento de autonomia da escola. No decreto-lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, é definido como “o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento 

de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa”. 

Terminado o período de vigência do anterior Projeto Educativo de Escola, elaborou-se um 

novo Projeto para os próximos três anos. A comunidade educativa foi consultada, através de um 

inquérito passado a alunos (373 a professores (26), a pais e encarregados de educação (110) e a 

funcionários (15). A partir dos resultados deste inquérito, da avaliação interna da escola e da sua 

avaliação externa, fez-se uma análise SWOT dos dados recolhidos. Este diagnóstico retrata o 

momento atual da escola e serviu de base à formulação dos objetivos estratégicos, objetivos 

operacionais e metas do Projeto.  

Na elaboração dos objetivos, houve a preocupação de que fossem concretizáveis, e, na 

formulação das metas, foram identificados os indicadores e os meios que permitirão verificar o seu 

cumprimento. Este Projeto Educativo tem um objetivo central: a melhoria da qualidade e eficácia do 

serviço prestado pela escola.    Os valores e os princípios do Projeto estão contidos na visão, que 

aponta o que se pretende alcançar durante o seu período de vigência e na missão, que define a razão 

de ser da escola. 

Antes de ser aprovado, o Projeto foi dado a conhecer à comunidade educativa, a fim de serem 

recolhidas sugestões para a sua melhoria tendo, depois, sido aprovado pelos órgãos competentes. 

ESCOLA
Processo Educativo
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2. Identidade da escola2. Identidade da escola2. Identidade da escola2. Identidade da escola    
2.1. A História2.1. A História2.1. A História2.1. A História    
    

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 (que então se extinguiu), e 
cujas instalações passou a ocupar e de quem recebeu os professores. Passou, então, a constituir uma 
secção 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 sendo, depois, transferido para as antigas 

instalações do Hospital da Nossa Senhora da Conceição, situado no Colégio das Onze mil Virgens, por detrás 

da Sé Nova e, em 1870, para o Colégio de S. Bento. Ambas as localizações se deveram à proximidade 
com a Universidade, em especial com o Laboratório Químico 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 geográficos 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 o 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 
(já falecido) , 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 
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Henriques veio a funcionar numa das alas do edifício de S. Bento, fazendo vizinhança com o Liceu 
José Falcão. 

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, 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, que é ampliado logo em 1938. 

 
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 Física1. 

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 fizeras 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 interrupção2. 

                                                      
1 Foi, em 2010, classificado pelo IGESPAR como Monumento de Interesse Público. 
2  Moniz, Gonçalo C., O Liceu de Coimbra - do Liceu Dr. Júlio Henriques à Escola Secundária José Falcão, UC.  
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2.2. O Presente2.2. O Presente2.2. O Presente2.2. O Presente    

2.2.1. Localização 2.2.1. Localização 2.2.1. Localização 2.2.1. 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. 

 

    

2.2.2. Serviços, instalações e recursos materiais2.2.2. Serviços, instalações e recursos materiais2.2.2. Serviços, instalações e recursos materiais2.2.2. Serviços, instalações e recursos materiais    
    

O edifício da escola é constituído por três blocos interligados numa configuração em “U”. 
 

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

instalados: 
No piso 0: a portaria e central telefónica, os serviços de direcção, os serviços administrativos, 

a sala de estudo, a sala de Francês (designada sala Clara Sobral), o Espaço Net, o gabinete do 
serviço de apoio aos alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais), o gabinete do SPO 
(Serviço de Psicologia e Orientação), o GID (Gabinete de Intervenção Disciplinar) o GIAA (Gabinete 
de Informação e Apoio ao Aluno), 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, 2 salas de 
desenho, as salas de docentes e sanitários diversos. 

No piso 2: os laboratórios de Física, os laboratórios de Química, o laboratório de Matemática 
(designada sala Marcelino Paiva), a sala de História, a sala de Geografia, a sala de Língua 
(designada sala Leitão de Figueiredo), 1 sala de desenho, os laboratórios de Multimédia 1, 2 e 3 (sala 
do Curso Profissional de Técnico de Multimédia), 2 salas de trabalho de grupos disciplinares, 12 salas 
de aulas e o anfiteatro grande. 
                                                                                                                                                                                  

Rodrigues, António S., Liceus de Portugal, coordenação de António Nóvoa e Ana Teresa Santa Clara, Porto: Edições ASA, 
2003, pp. 223-241. 
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No interior deste bloco existe um espaço aberto ajardinado. 
No total, neste bloco existem  23 salas de aulas normais, 8 das quais com quadros interactivos. 

Todas as salas estão equipadas com computador e projector. 
 

Segundo bloco:Segundo bloco:Segundo bloco:Segundo bloco:    
Este bloco engloba 3 ginásios, um de grandes dimensões e outros mais pequenos, bem 

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

No exterior, existe um pátio de convívio para alunos e um campo de jogos equipado para 
atividades coletivas e individuais. 
 

Terceiro bloco:Terceiro bloco:Terceiro bloco:Terceiro bloco:    
Num pequeno bloco, anexo ao anterior, outrora “Casa do Reitor”, situam-se  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. Aí fica, ainda, situado o “jardim das 
laranjeiras”. 
 
    

2.2.3. Recursos humanos2.2.3. Recursos humanos2.2.3. Recursos humanos2.2.3. Recursos humanos    
Os quadros que se seguem apresentam os dados dos últimos anos. 

    

2.2.3.1. Alunos2.2.3.1. Alunos2.2.3.1. Alunos2.2.3.1. Alunos    
 

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

  Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 

7.º ano  2 48 3 65 3 66 3 62 

8.º ano  3 73 3 62 3 78 4 86 

E
ns

in
o 

B
ás

ic
o 

9.º ano  4 102 4 88 3 79 4 92 

10.º ano  8  191 8 207 8 195 7 205 

11.º ano  10 212 8 188 8 217 9 246 

E
ns

in
o 

S
ec

un
dá

rio
 

12.º ano  8 197 9 237 7 210 7 228 

10.º ano  1 20 1 29 1 34 2 30 

11.º ano  2 31 1 18 1 29 1 36 

E
ns

in
o 

P
ro

fis
si

on
al

 

12.º ano  1 15 2 33 1 20 1 32 

Total 39 889 39 927 35 928 38 1006 
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T
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Ensino Básico 113 6 94 6 3 7 -- -- 229 

Ensino Secundário 344 44 134 57 13 47 -- -- 639 

Ensino Profissional  3 3 7 2 7  49 71 

20
10

/2
01

1 

Total 457 53 231 70 18 61 -- 49 949 

Ensino Básico 117 8 81 6 3 13 -- -- 228 

Ensino Profissional          

Ensino Secundário 316 53 199 54 25 42 7 39 735 

20
11

/2
01

2 

Total 433 61 280 60 28 55 7 39 963 

Ensino Básico 126 19 67 8 2 14 3 -- 239 

Ensino Secundário 326 56 142 69 21 48 7 50 719 

20
12

/2
01

3 

Total 452 75 209 77 23 62 10 50 958 

 
    
    

2.2.3.2. Professores2.2.3.2. Professores2.2.3.2. Professores2.2.3.2. Professores    
    

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

Quadro 
Escola 88 85 80 76 

Quadro Zona 
Pedagógica 7 7 7 14 

Contratados  6 6 3 8 

TOTAL 102 98 90 98 
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2.2.3.3. Pessoal administrativo e auxiliar2.2.3.3. Pessoal administrativo e auxiliar2.2.3.3. Pessoal administrativo e auxiliar2.2.3.3. Pessoal administrativo e auxiliar    
    

Os Serviços Administrativos estão 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 Ação Social, desde a cantina aos 

subsídios escolares. 

 

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

Assistentes 
Técnicos 8 8 9 9 

Assistentes 
Operacionais 31 26 20 19 

TOTAL 40 35 29 28 

 

    
2.2.3.4. Serviços de Psicologia e Orientação 2.2.3.4. Serviços de Psicologia e Orientação 2.2.3.4. Serviços de Psicologia e Orientação 2.2.3.4. Serviços de Psicologia e Orientação     
Técnico SuperiorTécnico SuperiorTécnico SuperiorTécnico Superior        

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

Técnico 
Superior 1 1 1 1 

        
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é assegurado por uma psicóloga, que 

realiza atividades no domínio do apoio psicopedagógico, orientação escolar e profissional, 

bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar, ao 

abrigo do DL190/91. 

    
2.2.3.5. Educação Especial2.2.3.5. Educação Especial2.2.3.5. Educação Especial2.2.3.5. Educação Especial    

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

Professora 
E. Especial 1 1 1 1 
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Este serviço tem 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. 

 

2222.2.3.6. Associação de Estudantes.2.3.6. Associação de Estudantes.2.3.6. Associação de Estudantes.2.3.6. Associação de Estudantes    

Eleita anualmente, a Associação de Estudantes é interlocutora da escola em assuntos 
relacionados com os alunos, reunindo periodicamente com os seus pares e com a direção. 
 
 

2.2.3.7. Associação de Pais e Encarregados de Educ2.2.3.7. Associação de Pais e Encarregados de Educ2.2.3.7. Associação de Pais e Encarregados de Educ2.2.3.7. Associação de Pais e Encarregados de Educaçãoaçãoaçãoação    
A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) posiciona-se como parceira 

da Escola, 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 Direção da APEE reúne regularmente com o diretor. 
A APEE tem tido uma participação ativa, ao longo dos últimos anos, com propostas 

para a identificação e resolução de alguns problemas.    
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3.3.3.3.---- Organograma da  Organograma da  Organograma da  Organograma da 
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4.4.4.4. Visão  Visão  Visão  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. Através da sua organização, parcerias e 

protocolos, procura conferir-lhes 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. Missão5. Missão5. Missão5. 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. 

 Assim, a escola tem como missão contribuir para o desenvolvimento pessoal, social, 

moral e académico dos seus alunos, em colaboração com a família, tendo em vista a 

formação de cidadãos eticamente responsáveis e competentes. A sua marca distintiva exige a 

cooperação e o empenho de todos os elementos da comunidade educativa numa cultura de 

escola assente no rigor, na qualidade, e eficiência, na ética no trabalho, bem como no gosto 

de ensinar e de saber, num clima de segurança e de bem-estar. 

 O que se espera da escola durante a vigência deste projeto nos próximos três anos é 

que a sua ação educativa e o ensino nas suas vertentes humanística, científica e tecnológica, 

de expressão e comunicação, promovam nos alunos: 

1. A aquisição de competências e de conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento 

dos estudos e à inserção na vida profissional; 

2. O desenvolvimento da comunicação, da criatividade e da abertura de horizontes 

que  os preparem para a mudança e o ajustamento a situações novas; 

3. A tomada de consciência dos seus deveres e dos seus direitos no desempenho de 

diferentes papéis sociais. 
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6. Valores6. Valores6. Valores6. 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   
• Integração 
• Tolerância 
• Solidariedade 
• Disciplina 
• Integridade 
• Exigência 
• Trabalho 
• Confiança 

 

7. Diagnóstico estratégico: análise SWOT da escola7. Diagnóstico estratégico: análise SWOT da escola7. Diagnóstico estratégico: análise SWOT da escola7. Diagnóstico estratégico: análise SWOT da escola    

Esta análise foi feita a partir dos dados recolhidos através de um inquérito à 

comunidade educativa e com base nos relatórios da avaliação interna da escola e da 

avaliação externa feita pela IGEC (Inspeção Geral de Educação e Ciência). 

7.1. Pontos fortes: 7.1. Pontos fortes: 7.1. Pontos fortes: 7.1. Pontos fortes:     

1.1.1.1.    Boa localização (centralidade, proximidade ao pólo da saúde e à UC, bons 
transportes); 

2.2.2.2.    Fatores identitários; 

3.3.3.3.    Reconhecimento pela comunidade educativa da qualidade das práticas pedagógicas; 

4.4.4.4.    Elevadas expetativas da comunidade educativa em relação à escola; 

5.5.5.5.    Competências profissionais dos professores;  

6.6.6.6.    Competências profissionais dos funcionários; 

7.7.7.7.    Planeamento e articulação do processo de ensino e aprendizagem; 

8.8.8.8.    Desempenho e resultados escolares dos alunos nos cursos de prosseguimento de 
estudos;  
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9.9.9.9.    Entrada da maior parte dos alunos que concluem o Ensino Secundário na primeira 
escolha da primeira fase de candidatura ao Ensino Superior;  

10.10.10.10.    Bons resultados nos projetos em que a escola participa; 

11.11.11.11.    Abandono escolar inexistente no Ensino Básico e residual no Ensino Secundário; 

12.12.12.12.    Relações interpessoais e clima organizacional; 

13.13.13.13.    Oferta curricular diversificada; 

14.14.14.14.    Bom serviço de psicologia e apoio vocacional; 

15.15.15.15.    Boa Biblioteca e com grande dinamismo para iniciativas; 

16.16.16.16.    Boa infraestrutura tecnológica de sistemas de informação; 

17.17.17.17.    Utilização das tecnologias de informação e comunicação, facilitadora da gestão 

pedagógica e administrativa, do apoio ao estudo autónomo dos alunos, e da melhoria 

da comunicação interna e externa; 

18.18.18.18.    Desenvolvimento de parcerias, protocolos e projetos com impacto relevante na 

prestação do serviço educativo e nas aprendizagens dos alunos. 

7. 2.  Pontos fracos:7. 2.  Pontos fracos:7. 2.  Pontos fracos:7. 2.  Pontos fracos:    

1.1.1.1.    Autorregulação da escola;    

2.2.2.2.    Articulação dos diferentes instrumentos de autonomia; (Projeto Educativo, Regulamento 

Interno, Plano Anual de Atividades, Orçamento, Contrato de Autonomia);    

3.3.3.3.    Falta de recursos humanos para dar resposta a todos os pedidos de apoio necessários;    

4.4.4.4.    Horários dos alunos pouco concentrados;    

5.5.5.5.    Baixa participação do corpo docente em palestras e colóquios promovidos pela escola;    

6.6.6.6.    Oferta de Línguas Estrangeiras pouco diversificada;    
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7.7.7.7.    Baixa frequência no uso das tecnologias (aulas, informação interna, informação 

externa, interação com alunos e famílias);    

8.8.8.8.    Limitação da existência de espaços para atividades de estudo ou de lazer dos alunos;    

9.9.9.9.    Pouca eficácia em alguns aspetos da organização interna;    

10.10.10.10.    Deficiente comunicação entre a Direção e a comunidade escolar;    

11.11.11.11.    Resposta a reclamações formalmente inadequada;    

12.12.12.12.    Serviço da cantina pouco satisfatório;        

13.13.13.13.    Degradação das instalações da escola;    

14.14.14.14.    Pouca comunicação externa e visibilidade;    

15.15.15.15.    Página da internet sem atualização regular;    

16.16.16.16.    Pouca participação dos pais e encarregados de educação nos assuntos da escola,    

17.17.17.17.    Poucas iniciativas em rede com outras escolas, institutos, Universidade de Coimbra e 

museus.    

7.3. Oportunidades: 7.3. Oportunidades: 7.3. Oportunidades: 7.3. Oportunidades:     

1.1.1.1.    Existência de todas as áreas nos cursos de prosseguimento de estudos; 

2.2.2.2.    Existência de cursos profissionais; 

3.3.3.3.    Boas relações com a autarquia com vista à requalificação da escola; 

4.4.4.4.    Proximidade de estabelecimentos do Ensino Superior, tendo em vista a formação de 

alunos e o seu sucesso no prosseguimento de estudos; 

5.5.5.5.    Protocolos com a Universidade de Coimbra, institutos e unidades do Pólo da saúde em 

projetos de natureza diversa; 

6.6.6.6.    Existência de empresas que facilitam a formação e inserção socioprofissional dos 

alunos dos cursos profissionais; 
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7.7.7.7.    Existência de entidades e empresas diversas que permitem à escola a celebração de 

protocolos; 

8.8.8.8.    Encarregados de educação com qualificações que permitam colaborar em formação 

de alunos, professores e funcionários; 

9.9.9.9.    Autonomia da escola. 

7. 4. Ameaças: 7. 4. Ameaças: 7. 4. Ameaças: 7. 4. Ameaças:     

1.1.1.1.    Demografia: diminuição do número de alunos; alteração do perfil de alunos que 

frequentam esta escola; 

2.2.2.2.    Restrições na rede escolar; 

3.3.3.3.    Elevado número de alunos por turma; 

4.4.4.4.    Renovação do corpo docente e consequente morosidade na assimilação da cultura de 

escola; 

5.5.5.5.    Professores experientes em condições de aposentação; 

6.6.6.6.    Aumento da indisciplina na sociedade, com reflexo na escola; 

7.7.7.7.    Outras escolas públicas com melhores instalações; 

8.8.8.8.    Escolas particulares na área de influência desta escola. 

 

 

8. Plano estratégico8. Plano estratégico8. Plano estratégico8. Plano estratégico    

8.1. Objetivo central8.1. Objetivo central8.1. Objetivo central8.1. Objetivo central    

Melhoria da qualidade e eficácia do serviço prestado pela escola, ao nível da 

organização, do ambiente escolar, da formação, dos processos pedagógicos e dos 

resultados escolares. A melhoria da qualidade medir-se-á pelo grau de satisfação da 

comunidade educativa. A eficácia medir-se-á pelos resultados escolares obtidos.  

    

8.2. Objetivos estratégicos8.2. Objetivos estratégicos8.2. Objetivos estratégicos8.2. Objetivos estratégicos    
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As áreas de atuação estratégica, nos próximos três anos, serão as seguintes: a 

organização da escola, o ambiente escolar, a formação contínua, as práticas pedagógicas,  

os resultados escolares e a diferenciação. Os seis objetivos estratégicos, que se apontam a 

seguir, pressupõem diversos objetivos operacionais e decorrem do diagnóstico estratégico da 

escola previamente feito. 

 

1.1.1.1.    OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização – Melhorar a organização e o funcionamento da escola; 

2.2.2.2.    AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente – Manter boas condições de trabalho e qualidade de vida na escola; 

3.3.3.3.    FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação – Criar um plano de formação contínua dos recursos humanos; 

4.4.4.4.    Práticas PedPráticas PedPráticas PedPráticas Pedagógicasagógicasagógicasagógicas – Cultivar as boas práticas pedagógicas com profissionalismo; 

5.5.5.5.    ResultadosResultadosResultadosResultados – Aumentar os níveis de exigência e os resultados escolares; 

6.6.6.6.    DiferenciaçãoDiferenciaçãoDiferenciaçãoDiferenciação – Valorizar as áreas curriculares e não curriculares na formação global 

dos alunos. 

    

    

8.3. Objetivo8.3. Objetivo8.3. Objetivo8.3. Objetivos operacionais s operacionais s operacionais s operacionais –––– Metas e Indicadores e meios de verificação Metas e Indicadores e meios de verificação Metas e Indicadores e meios de verificação Metas e Indicadores e meios de verificação    

As metas aqui apontadas são passos a dar com vista à concretização dos objetivos 

operacionais e, através deles, à consecução dos objetivos estratégicos. Nesse sentido, as 

metas fazem parte do plano estratégico da escola para cumprir a sua missão. Os indicadores 

e meios de verificação destinam-se a permitir a avaliação do cumprimento do projeto 

educativo e a promover a autorregulação da escola. 
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1.1.1.1.    ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO      

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a organização e o funcionamento da escola. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

1.1. Criar um dossiê de autonomia da escola, que inclua os instrumentos de 
autonomia e o registo dos indicadores e meios de verificação relativos ao 
cumprimento do Projeto Educativo da Escola (PEE). 

Dossiê de autonomia. 

1. Concretizar a articulação entre os diferentes 
instrumentos de autonomia. 1.2. Tomar o Projeto Educativo da Escola (PEE) o documento de referência na 

elaboração do Plano Anual de Atividades (PAA), do Regulamento Interno (RI) e 
demais instrumentos de autonomia. 

Os documentos contidos no 
dossiê de autonomia. 

2. Desenvolver mecanismos que viabilizem a 
autorregulação da escola. 

2.1. Recriar o “observatório da escola”, no âmbito da avaliação interna, que fará 
a monitorização do cumprimento do PAA segundo o PEE, produzindo um 
relatório-síntese no final de cada período, onde constem sugestões de melhoria. 

Existência do observatório 
da escola; 
Relatório síntese. 

3.1. Utilizar a plataforma moodle em todas as disciplinas lecionadas na escola. 
Registo do número de  
utilizações. 3. Generalizar e diversificar a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação.  3.2. Aumentar gradualmente a utilização das ferramentas digitais, de modo a 
rentabilizar esse recurso. 

Registo do número de  
utilizações. 

4.1. Manter as parcerias, os protocolos e os projetos existentes considerados 
relevantes. 

Registo de dados 
comprovativos. 

4. Continuar a desenvolver parcerias, protocolos e 
projetos com outras instituições ou entidades, 

considerados relevantes para a escola e para a 
sua relação com o exterior. 4.2. Criar novas parcerias e novos protocolos e projetos do interesse da escola. 

Registo de dados 
comprovativo. 

5. Melhorar a interação com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação. 

5.1. Realizar 1 reunião por mês para acompanhamento e discussão de assuntos 
referentes à escola. 

Atas das reuniões. 

6. Desenvolver a interação com delegados e 
Associação de Estudantes. 

6.1. Realizar 1 reunião por período com a direção para analisar e discutir 
assuntos da escola. 

Atas das reuniões. 

7. Obter o maior número possível de endereços 
eletrónicos de encarregados de educação. 

7.1. Aumentar em 10 % o número de endereços por ano. 
Registo do número de 
 endereços obtidos. 
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2. AMBIEN2. AMBIEN2. AMBIEN2. AMBIENTETETETE      

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter boas condições de trabalho e qualidade de vida na escola. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

1.1. Reparar 5 salas ou espaços por ano. 
Registo do número de 
salas ou de espaços 
reparados. 

1.2. Substituir cortinas das salas.  
Registo do número de 
substituições. 

1. Executar obras de recuperação das instalações escolares. 

1.3. Melhorar gradualmente o sistema de aquecimento em toda a 
escola.  

Registo comprovativo da 
instalação. 

2. Atualizar e manter funcional todo o equipamento. 2.1. Concretizar este objetivo, respondendo às necessidades da escola.  Registo comprovativo.  

3. Tomar medidas que melhorem a qualidade do serviço 
prestado pela cantina. 

3.1. Submeter o serviço da cantina a testes regulares de avaliação de 
qualidade (inquérito aos utentes). 

Registo comprovativo dos 
testes e do seu resultado. 

4. Manter o bom clima e as boas relações interpessoais na 
escola. 

4.1. Avaliar uma vez por ano o grau de satisfação das pessoas na 
escola.  

Registo comprovativo 
dessa avaliação e do seu 
resultado. 
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3. FORMAÇÃO3. FORMAÇÃO3. FORMAÇÃO3. FORMAÇÃO    

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Criar um plano de formação contínua dos recursos humanos. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    
1.1. Fazer no início de cada ano letivo uma receção aos novos alunos e aos 
novos professores e sensibilizá-los para o que se espera deles na escola. Registo comprovativo. 

1.2. Dar a conhecer o manual de acolhimento. Registo comprovativo. 
1. Promover a assimilação da cultura da escola pela 

comunidade escolar. 

1.3. Criar grupos de integração dos novos professores. Registo comprovativo. 

2. Desenvolver ações que respondam às  
necessidades de formação dos professores e dos 

funcionários, previamente identificadas. 

2.1. Incluir no PAA e executar um plano de formação anual dos recursos 
humanos ajustado às necessidades. 

Conteúdo do PAA e 
registo da execução desse 
plano. 

3. Inserir no plano de formação ações propostas 
pela APEE da escola. 

3.1. Colaborar com a APEE na realização de ações propostas. 
Registo dessa 
colaboração. 

4.1. Propor aos alunos uma oferta educativa que complemente a formação 
curricular.  

Inclusão da proposta no 
PAA e registo 
comprovativo 
da sua concretização. 

4.Criar um programa de formação complementar 
específico para alunos. 

4.2. Selecionar anualmente os temas dessa formação considerados pertinentes. Registo comprovativo. 

5.1. Ajustar os projetos que existentes ao Projeto Educativo atual, partindo da 
experiência de anos anteriores.  

Registo comprovativo. 
5. Incluir no plano de formação todos os projetos já 
existentes na escola. 

5.2. Garantir os recursos necessários à concretização desses projetos. Registo comprovativo. 
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4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS       

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Cultivar as boas práticas pedagógicas, com profissionalismo. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    
1.1. Planificar as atividades letivas de cada ano em reuniões de 
 grupo e de departamento, a realizar na 1.ª quinzena de setembro desse ano 
letivo. 

Registo comprovativo em 
ata de reunião do 
Departamento. 

1.2. Articular o desenvolvimento das atividades letivas entre os professores que 
estão a lecionar os mesmos programas, com regularidade semanal. 

Registo comprovativo em 
ata de reunião do 
Departamento. 

1.3. Fazer a coordenação das diferentes atividades em reuniões de 
departamento, duas vezes por período. 

Registo comprovativo em 
ata  de reunião do 
Departamento. 

1.4. Dar conhecimento ao Conselho Pedagógico do desenvolvimento e do 
cumprimento dos programas, de acordo com as planificações feitas, duas vezes 
por período. 

Registo comprovativo em 
ata de reunião do 
Conselho Pedagógico. 

1.5. No final de cada período letivo, classificar os alunos e analisar os 
 resultados obtidos. 

Registo em ata da reunião 
do Conselho de Turma (de 
avaliação) e em ata de 
reunião de Departamento. 

1. Manter a qualidade no planeamento e na 
articulação do processo de ensino e 

aprendizagem, seguindo as práticas habituais na 
escola. 

1.6. Manter ou modificar as estratégias utilizadas, em função dos resultados. 

Registo em ata da reunião 
do Conselho de Turma (de 
avaliação) e em ata de 
reunião de Departamento. 

2.1. Sinalizar precocemente os alunos com dificuldades de aprendizagem. Registo no Plano de Acom-
panhamento Pedagógico 
Individualizado (PAPI). 

2. Identificar os alunos que precisam de apoio e 
garantir que este lhes é prestado regularmente. 

2.2. Fazer o diagnóstico dos alunos com mais dificuldades de aprendizagem e 
dificuldades em estudar.   

Registo em ata da reunião 
do CT do final do período. 
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 2.3. Criar grupos de alunos para receberem apoio, em horários 
 disponíveis para esse efeito, tendo em vista a melhoria da sua aprendizagem. Registo comprovativo. 

3. Definir critérios de constituição de turmas que 
facilitem o trabalho na sala de aula. 

3.1. Manter os alunos nas mesmas turmas, dando continuidade à relação já 
existente entre eles, desde que seja pedagogicamente aconselhável. Registo da lista dos alunos. 

4.1. Adequar os horários ao tipo de atividade lectiva, disciplina curricular e 
ajustá-los à idade dos alunos. 

Horários. 
4. Elaborar horários dos alunos que sejam 
funcionais do ponto de vista pedagógico. 4.2. Criar horários que deixem tempo livre para o período de estudo e de 

descanso. 
Horários. 

6.1. Formar os alunos para a pesquisa, o uso, a produção e a comunicação da 
informação e para a participação segura e informada nas redes sociais. 

Plano de atividades da 
Biblioteca Escolar (BE), 
página Web da BE 
blogue da BE. 

6.2. Dinamizar projetos e participar em concursos orientados para o 
desenvolvimento das competências de leitura e da literacia. 

Plano de atividades da BE, 
Página Web da BE e atas  
dos Conselhos de Turma. 

5. Incentivar os alunos a utilizarem a Biblioteca 
Escolar como local das literacias 

e da competência leitora. 

6.3. Promover a articulação de iniciativas que estimulem as competências 
leitoras, associando-as a outros domínios do saber. 

Plano de atividades da BE 
atas dos Conselhos de 
Turma, atas de 
Departamento e de 
Grupo. 

6. Valorizar o papel do Diretor de Turma como 
mediador entre os professores e os alunos e entre a 

escola e a família. 

6.1. Explicitar no Regulamento Interno da escola o papel mediador do Diretor de 
Turma.  

Registo das funções do 
Diretor de Turma no RI. 

7.1. Definir regras claras e dá-las a conhecer aos alunos e encarregados de 
educação no início de cada ano letivo. 

Atas de reuniões. 

7.2. Definir e aplicar sanções adaptadas à situação concreta de indisciplina. 
RI, atas, 
processos disciplinares. 

7.3. Propor o acompanhamento pelo SPO de alunos indisciplinados. Atas de reuniões de CT. 

7. Criar condições que permitam melhorar a 
disciplina na escola. 

7.4. Analisqr regularmente (GID) os casos de indisciplina ocorridos na escola. Relatório. 



24242424    Versão de 13/6/2014 - CP 

 

5. RESULTADOS5. RESULTADOS5. RESULTADOS5. RESULTADOS      

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar os níveis de exigência e os resultados escolares. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    
1.1. Atingir anualmente nos exames, em cada ciclo, uma média 
geral superior em 5% relativamente à média nacional.  Resultados dos exames. 

1.2. Diminuir em cada ano letivo o número global de retenções 
no conjunto de todos os anos de escolaridade. 

Resultados escolares 
obtidos. 

1.3. Melhorar anualmente em 5% os resultados dos exames nas 
disciplinas que não alcançaram a média nacional.  

Resultados dos exames. 

1.4. Diminuir, durante a vigência deste PE,  o número de alunos 
dos cursos científico-humanísticos que não concluem o Ensino 
Secundário . 

Resultados escolares 
obtidos. 

1. Melhorar o desempenho e os resultados escolares dos alunos, 
em geral, durante a vigência deste projeto.  

1.5. Criar o prémio de melhor aluno do 9.º ano, no 3.º CEB e 
do 12.º ano nos cursos científicos-humanísticos. 

Resultados obtidos e 
respetivo prémio. 

2. Incentivar a melhoria dos resultados escolares nos cursos 
profissionais. 

2.1. Criar o prémio de melhor aluno dos cursos profissionais. 
Resultados obtidos e 
 respetivo prémio. 

3. Manter a inexistência de abandono escolar 
 significativo. 

3.1. Manter a taxa atual de abandono escolar. 
Registo de abandono 
escolar. 

4. Garantir a entrada da maior parte dos alunos que concluem o 
Ensino Secundário na 1.ª escolha da candidatura ao Ensino 

Superior. 

4.1. Alcançar uma taxa de entrada no Ensino Superior acima de 
55%. 

Resultados das candidaturas 
 ao Ensino Superior. 

 

 

 



25252525    Versão de 13/6/2014 - CP 

 

    
6. DIFERENCIAÇÃO6. DIFERENCIAÇÃO6. DIFERENCIAÇÃO6. DIFERENCIAÇÃO    

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO: Criar um conjunto de atividades que, a par de um ensino de qualidade, contribua para uma escola de excelência. 

OBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAISOBJETIVOS OPERACIONAIS    METASMETASMETASMETAS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    
1.1. Participar anualmente em cinco concursos nacionais e 
internacionais ligados a áreas curriculares. 

1. Dar visibilidade aos conhecimentos dos alunos nas 
 diversas áreas curriculares e promover a competição entre 

pares. 1.2. Conquistar dois prémios por ano. 

2.1. Promover a participação em competições que desenvolvam 
 e avaliem o pensamento criativo. 

2.2. Fazer sessões preparatórias para os alunos participantes. 
2. Desenvolver o pensamento criativo, crítico e analítico -  

- pensamento divergente. 
2.3. Obter uma boa classificação em, pelo menos, uma das 
atividades. 

3.1. Fazer três exposições anuais de mostra dos trabalhos dos alunos.  
3. Desenvolver a educação artística e plástica. 

3.2. Promover um concurso anual numa área artística. 

4.1. Realizar um peça de teatro por ano. 
4. Cultivar o gosto pela atividade dramática. 

4.2. Apresentar publicamente a peça teatral. 

5. Alargar horizontes da reflexão e discussão de filmes de 
qualidade. 

5.1. Promover seis sessões anuais com a visualização de um filme  
seguido de debate. 

6.1. Participar anualmente em duas atividades competitivas fora da 
escola. 6. Incentivar o exercício físico com vista a um  

desenvolvimento global harmonioso. 
6.2. Promover anualmente um campeonato interescolar. 

Relatórios. 
Registo de participação. 
Avaliação das atividades. 
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7. Provocar a interiorização de que a saúde é fator 
determinante para uma vida feliz. 

7.1. Fazer cento e cinquenta sessões por ano, com recurso a 
programas e especialistas de diversas áreas da saúde. 

8. Promover a constituição de grupos de alunos para 
 ações de solidariedade para com instituições sociais. 8.1. Realizar duas ações por ano. 

9. Participar em diversos projetos internacionais 
 (Parlamento Europeu de Jovens, e-twinning, Erasmus +, 

 geminações...) 
9.1. Participar, pelo menos, num projeto internacional por ano. 

10.1. Participar em duas atividades por ano. 
10. Fomentar um sentimento de pertença à Comunidade 

 Europeia. 
10.2. Comemorar o dia da Europa. 

11. Permitir o desenvolvimento da aprendizagem de 
Línguas Estrangeiras. 

Assegurar a possibilidade da aprendizagem ou de aprofundamento 
de, pelo menos, uma língua estrangeira a toda a comunidade 
escolar, em contexto de clube. 
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9. Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades9. Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades9. Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades9. Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades    

As metas e, por via delas, os objetivos operacionais do PEE concretizam-se nas 

diferentes atividades do PAA. Os resultados destas atividades deverão constituir um indicador 

de que os objetivos estratégicos foram alcançados.     

A elaboração e o cumprimento do PAA são fundamentais para a implementação do 

PEE. No PAA incluem-se as atividades de desenvolvimento curricular ou atividades letivas e as 

atividades de complemento curricular. Umas e outras são planeadas anualmente. A estas 

atividades devem acrescentar-se aquelas que se destinam à melhoria das instalações e dos 

equipamentos, constituindo um plano de melhoria dos recursos materiais da escola, que pode 

ser plurianual, tendo a mesma duração do PEE. 

A avaliação do PAA é uma tarefa complexa que deve ser simplificada. No que 

respeita às atividades de desenvolvimento curricular ou atividades letivas, a sua avaliação 

concretizar-se-á através da análise dos resultados escolares dos alunos e das práticas 

pedagógicas utilizadas. As atividades de complemento curricular devem constituir uma mais-

valia na formação dos alunos, em particular, e na formação dos restantes recursos humanos. 

Mas a sua importância não se esgota aqui, no âmbito da formação. Elas têm um efeito 

transversal a outras áreas de atuação estratégica. Por isso, a sua avaliação deverá ter em 

conta esse facto.  

 

10. Avaliação do Projeto Educativo10. Avaliação do Projeto Educativo10. Avaliação do Projeto Educativo10. Avaliação do Projeto Educativo    
A avaliação do Projeto Educativo constitui um instrumento indispensável ao 

aperfeiçoamento e melhoria do próprio projeto. Envolve uma recolha de dados acerca da 

sua implementação, para se conhecerem os resultados que o Projeto Educativo atingiu e qual 

a sua utilidade. 

De acordo com uma das metas deste projeto, o observatório da escola fará, no âmbito 

da avaliação interna, a monitorização relativa ao cumprimento do Projeto Educativo, de 

modo a permitir a autorregulação da escola, e produzirá um relatório síntese de atividades 
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no final de cada período. A partir dos relatórios de atividades de cada período, o 

observatório da escola fará o relatório anual de atividades.  

A equipa de avaliação interna procederá, no final de cada ano, à avaliação do 

relatório anual de atividades, produzindo um relatório de autoavaliação anual, que mais não 

é do que uma avaliação intermédia de cumprimento do Projeto Educativo, devendo conter 

sugestões de melhoria relativas à sua aplicação nos anos subsequentes.  

A avaliação final dos resultados do projeto será feita no termo de vigência do mesmo. 

O Relatório de Autoavaliação no final do triénio, que será elaborado pela equipa de 

avaliação interna da escola, deverá ser presente ao Diretor, que o dará a conhecer aos 

Departamentos Curriculares, para análise, e ao Conselho Pedagógico, para validação. Após 

aprovação em Conselho Geral, deverá ser divulgado à comunidade educativa.     
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11. Projetos, clubes, protocolos e parcerias 
 

A.  Projetos da escola:  
 
1. Promoção e Educação para a Saúde e Educação Sexu al (PES e ES) 
 
2. Conhecimento em ação 
Entre outros: Olimpíadas da Língua Portuguesa; Olimpíadas Portuguesas de Matemática; Canguru 
Matemático Sem Fronteiras; Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos; PMATE – Competições 
Nacionais de Ciências; Congresso os Jovens Geocientistas; Projeto SOCIENTIZE “Cell Spotting” 
(Cooperação com o Museu da Ciência); Projeto SOCIENTIZE “Sun4All”( Cooperação com o Museu 
da Ciência)  ; Grundtvig ELEVAtE E-Learning & Science Education for Adults: A Virtual Approach to 
Experimenting; Olimpíadas do Ambiente; Olimpíadas da Biotecnologia; Olimpíadas de Química 
Mais; Olimpíadas de Física. 
 
3. Clubes 

• Criatividade 
Entre outros: Olimpíadas da Criatividade; Olimpíadas da Oratória; Empreendedorismo 
• Voluntariado 
Entre outros: Eu, Tu e os Outros; Young VolunTeam JF; É Preciso Ter Lata) 
• Europeu JF 
• Desporto Escolar 
• Línguas 
• CineFalco. 
• Artes 
• Teatro 

 
4. Projetos Internacionais 
Erasmus +; e-Twinning; Projeto de geminação Santa Clara Sister Cities… 
 
5.Jornal Garras 
 
6.Biblioteca 
 
 

B.  Protocolos que envolvem a comunidade escolar: 
 
• Promoção da Educação para a Saúde e Educação Sexu al, 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, a Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a SIDA e a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia e Fundação Portuguesa do Pulmão para elaboração e desenvolvimento 
do seu plano de actividades de acordo com os princípios orientadores de uma escola promotora de 
saúde. 
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C. Protocolos com compensações qualitativas: 
• Grupo Coral dos Pequenos Cantores , para cedência do auditório para a prática de ensaios 
(anual) 
Contrapartida relevante: disponibilização para atuação 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 atuação 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. 
• 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. 
• 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. 
• Escola de Ténis do Centro , com cedência de instalações para a prática da modalidade. 
Contrapartida na forma de uma renda. 
• CEARTE 
Contrapartidas? 
•Instituto de Emprego e Formação Profissional (em que consiste o protocolo?) 
Contrapartidas? 
•Universidade de Coimbra  – Faculdade de Letras, Faculdade de Ciências e Tecnologia e 
Faculdade de Ciências do Desporto –  
Contrapartidas: mestrados em ensino 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação – projeto de investigação e ação no âmbito da 
prevenção da depressão da adolescência  
Contrapartidas? 
• Empresas  (no âmbito da integração de alunos com Necessidades Educativas Especiais) 
Contrapartidas? 


