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Introdução 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A corrente proposta de revisão do Projeto Educativo da Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino 
Básico de Amora, resulta da solicitação feita, a este grupo de trabalho, pelo Diretor no Final do ano 
letivo 2013/2014. Foram estabelecidas, como linhas orientadoras da revisão a efetuar: 

 
   A atualização de todas as referências legislativas das partes A e B; 
   A atualização dos dados referentes à parte C relativos à análise da situação; 
   E uma simplificação da parte D. 

 
Durante o processo de revisão, o grupo de trabalho deparou-se com importantes constrangimentos 

que influenciaram a forma e o conteúdo desta proposta, nomeadamente: a exiguidade temporal para 
apresentação da proposta e a inexistência de uma avaliação do PE 2009/2013. 

Deste modo, a metodologia para a presente revisão respeitou sempre o mandato do Diretor, na 
medida em que nas partes A, B, e C apenas se propõem atualizações e na parte D procurou- se que as 
alterações propostas não alterassem as ideias e a essência do anterior PE. Assim sendo, é justo 
reconhecer que a atual proposta foi condicionada pelo anterior PE, pelo que a atualização e 
reorganização feitas tiveram de manter a essência do trabalho anteriormente realizado. 

Na ausência da já referida avaliação do anterior PE e com o intuito de dar prosseguimento à 

solicitação do Diretor, foram utilizadas com fontes pertinentes o Projeto Educativo anterior; o Relatório 

da IGE (avaliação Externa); o Relatório de Autoavaliação (2012); e o Documento de Projeto de 

Intervenção do Diretor (2009). 

O documento aqui apresentado continua a considerar as três dimensões: educativa, curricular e 

organizativa, as quais se estruturavam do seguinte modo: 
 

 

    uma  parte  A,  em  que  é  feita  a  atualização  pontual  dos  elementos  correspondentes  à 

apresentação da nossa escola ; 

 uma parte B  onde  se reitera um  quadro de referência  assente em princípios orientadores e 

compromissos estruturantes, consignados no anterior Projeto Educativo; 

 uma parte C, onde se faz uma análise atualizada da situação presente da vida escolar, com base 

nos vários processos de avaliação desenvolvidos ao longo do triénio de 2014-2017 e na 

multiplicidade de dados respeitantes a cada uma das vertentes ou áreas de apreço – a 

Pedagógica, a Organizacional e a Comunitária. 

 Uma Parte D, que constitui o plano de ação, formaliza objetivos e enuncia as diversas metas, 

flexibilizando   e   enriquecendo   os   processos   de   avaliação   das   diferentes   realidades   e 

experiências. 

Para a sua simplificação, propomos que a operacionalização de cada uma das metas seja 

pensada segundo uma grelha estruturada de acordo com os seguintes itens: objetivos gerais e 

específicos, fins que se pretendem alcançar de acordo com as metas estabelecidas, estratégias 

(os meios sugeridos para se alcançarem os fins que poderão ser enriquecidos ou substituídos 

sempre que se achar necessário) e a monitorização constituída por indicadores/fontes e 

responsáveis que poderão também ser, sempre que se achar necessário, enriquecidos ou 

substituídos. 

Na prossecução do objetivo de obter um PE que seja sentido como pertença de toda a 

comunidade escolar, recomenda que a presente proposta tenha um período de discussão e 

reflexão tão aprofundado quanto possível de modo a que possam surgir propostas e sugestões 

que o melhorem e enriqueçam.
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PARTE A 

APRESENTAÇÃO DA ESA 
 
 
 

 
A – Onde nos situamos 

 

 

A Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Amora situa-se na Rua Mário Sacramento da 

cidade de Amora, freguesia de Amora e concelho do Seixal. 

A Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico de Amora tem a sua génese como delegação do 

então Liceu Nacional de Almada, nas instalações provisórias da antiga Escola Preparatória Paulo da 

Gama, contíguas à Escola Técnica do Seixal, atual Escola Secundária José Afonso, adquirindo a sua 

autonomia em dezembro de 1974. 

A construção da escola, no espaço em que atualmente se encontra, foi adjudicada antes do 25 de 

Abril pelo então ministro Veiga Simão, a custos suportados pelo Banco Mundial. O seu objetivo era a 

formação profissional nas áreas da Química e da Biologia, com a finalidade de servir de suporte às 

indústrias então existentes na região. A inauguração e ocupação das instalações ocorrem em abril de 

1980. 

Após quase trinta anos de uso intensivo aquelas conheceram natural desgaste, pelo que a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amora veio a merecer integração no Programa de 

Modernização das Escolas com Ensino Secundário e a iniciar um ciclo de profundas obras de 

remodelação entre maio de 2009 e novembro de 2010. 
 
 

A.1.Contexto físico e geográfico 
 

 
O concelho do Seixal, criado em 1836, localiza-se na margem sul do estuário do Tejo e Integra-se na 

península de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa. Confina com os concelhos de Barreiro, 

Sesimbra e Almada, respetivamente a Este, Sul e Oeste, sendo limitado a Norte pelo rio Tejo. Era 

constituído, até à reorganização administrativa de 2014, por seis freguesias (Seixal, Arrentela e Aldeia 

de Paio Pires, Amora, Corroios, e Fernão Ferro), momento em que as freguesias de Seixal, Arrentela e 

Aldeia de Paio Pires se aglutinaram numa única. 

Este concelho tem a peculiaridade de apresentar uma extensa frente ribeirinha que, ao longo do rio 

Tejo, forma uma baía natural com um significativo campo de dunas, conjunto que se reveste de grande 

valor ecológico e paisagístico (Reserva Ecológica Nacional). Possui ainda, matas e lagos de maré, 

edificados com objetivos ornamentais e recreativos para a fidalguia e realeza que, noutros tempos, aqui 

viveram. Desta forma se justifica a proliferação de quintas constituindo, algumas delas, importantes 

elementos do património da freguesia da Amora. É o caso da Quinta dos Cheiraventos (séc. XIV) e da 

Quinta da Princesa, sem esquecer a capela da Quinta da Medideira. 

Associado à atividade económica existe um conjunto patrimonial, do qual se salientam os estaleiros 

navais tradicionais, os portos, portinhos e cais antigos, com destaque para o medieval portinho da 

Raposa e os núcleos urbanos onde se integra o bairro dos operários vidreiros. Os moinhos de maré são 

um testemunho da importantíssima função que desempenharam ao longo dos tempos, no âmbito da 

indústria moageira.



6  

A freguesia de Amora (vila desde 1989 e cidade desde 1993) é a maior do concelho e confronta com 

as freguesias de Corroios, Arrentela e Fernão Ferro, sendo banhada a norte pelo Rio Judeu, designação 

popular do braço do rio Tejo que fica entre Amora e Arrentela. 

A   nível   urbano   há   a   salientar,   na   Amora,   um   núcleo   antigo   situado   à   beira-rio   onde   se 

desenvolveram as principais atividades económicas (indústrias vidreiras, corticeiras e cais), envolvidas 

por habitações típicas dos operários que aí trabalhavam. Esta antiga urbanização foi envolvida pelas 

novas urbanizações que desviaram o centro de atividade para outros núcleos e lugares, hoje tão 

conhecidos como a própria freguesia (Cruz de Pau, Paivas, Fogueteiro, Foros de Amora, Quinta da 

Princesa e outros). 
 

 

A.2. Contexto social e urbanístico 

 

 
O concelho do Seixal caracterizou-se nas últimas décadas por uma transformação quase radical da 

sua estrutura urbana, com consequências notáveis no desenvolvimento e caraterísticas das atividades 

económicas, no tecido social e no ambiente. A localização próxima de Lisboa deu origem a que se 

revelassem no seu território os fenómenos típicos de uma área metropolitana - crescimento rápido, 

desordenamento urbanístico e índices de dependência elevados. 

O crescimento urbano do concelho processou-se em duas fases marcadas pelo atravessamento em 

diagonal da A2 na direção noroeste-sudeste: a primeira, até ao recenseamento de 1981, verificou-se 

nos territórios a norte da A2, de forma mais lenta e com maior densidade populacional; a segunda, a 

partir de meados da década de 80, aconteceu essencialmente nas zonas a sul da A2, com um ritmo mais 

acelerado e com menor densidade populacional. A tendência de urbanização estabeleceu-se de norte 

para sul, com os núcleos urbanos mais antigos a localizarem-se em torno da baía do Seixal e os mais 

recentes nas zonas mais a sul e oeste do concelho, verificando-se que quase todas as localidades a 

norte   da   A2   perderam  habitantes   durante   este   século.   Nos   anos   mais  recentes  verifica-se  a 

consolidação da malha urbana, a par do surgimento pontual de novas urbanizações e da reconversão de 

antigas unidades industriais desativadas para novos usos urbanos. 
 

A capacidade de atração do Seixal, sobretudo devido ao aumento da acessibilidade verificado na 

última década do século passado (moderno terminal fluvial, via ferroviária com direção e localização 

similares à A2 e metro de superfície), diminuiu significativamente como se pode constatar na notória 

desaceleração do crescimento populacional (28,5% em 2001 e 5,3% em 2011), especialmente quando 

comparado com o de Portugal, Área Metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal, em que passou do 

crescimento mais elevado para o menos elevado. No entanto, em comparação com as três áreas 

referidas, o concelho do Seixal tem a população mais jovem e apresenta o índice de envelhecimento 

mais baixo. 

Neste contexto a freguesia de Amora é a mais penalizada, sendo a única do concelho que apresenta 

um decréscimo de população entre os anos de 2001 e 2011 (- 4,6%), embora continue a apresentar o 

maior número de habitantes (48.629) e não registe diferenças relevantes na estrutura etária da 

população relativamente ao concelho do Seixal, onde é notória a diminuição da população jovem – 

entre 1991 e 2011, o grupo etário dos 0 aos 14 anos diminuiu de 21,4% para 13,3% e o grupo etário dos 

15 aos 24 anos diminuiu de 16% para 10,9%. 

O meio em que a escola se insere – localidade de Cruz de Pau e cidade de Amora, muito próximo do 

núcleo histórico de Amora e entre a faixa ribeirinha e autoestrada – caracteriza-se por ser uma zona de 

alta densidade, normalmente, em habitação permanente. A cidade de Amora, apesar de ser uma zona 

de forte centralidade no âmbito do concelho, por se encontrar muito próxima de Lisboa, apresenta 

características  de  subúrbio  de  grande  cidade,  vivendo  ciclicamente  períodos  de  prosperidade  e  de
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austeridade.  A  sua  população  é  predominantemente  migratória  (deslocações  pendulares), 

desenraizada e vulnerável aos diversos tipos de pressões, caracterizando-se ainda por uma marcada 

multiculturalidade. A freguesia de Amora é que apresenta o maior número e proporção de estrangeiros 

residentes, a que acrescem os cidadãos com dupla nacionalidade, os de nacionalidade portuguesa e 

origem  ou  ascendência  estrangeira,  originários  sobretudo  dos  PALOP  (Cabo  Verde,  São  Tomé  e 

Angola), Brasil e países do Leste da Europa. 
 

 

A.3. Contexto económico 
 

 
O tecido empresarial implantado no Seixal é diversificado embora com predomínio de algumas 

atividades específicas e tem capacidade para absorver cerca de 40% da população em idade ativa 
residente no concelho. 

Considerando os três setores de atividade, verifica-se uma presença residual do setor primário 
(menos  de  1%),  a  par  de  um  reforço  do setor  terciário  (65%  em  1991  para  72%  em  2001)  e  uma 
diminuição do setor secundário (34% em 1991 para 27% em 2001). 

Na distribuição de empresas por tipos de setor empresarial verifica-se um claro predomínio do setor 

de comércio, restauração e serviços com 41%, seguido dos setores da nova economia humana 

(educação, saúde, apoio social, informação e comunicação e atividades artísticas, desportivas e 

recreativas) e de outras atividades e serviços, ambos com 21%, aparecendo em último lugar o setor da 

indústria, construção e transportes com 17%. 

No entanto, ao considerar a distribuição do número de trabalhadores por setor empresarial, verifica- 

se que o setor da indústria, construção e transportes com 34% se aproxima do setor de comércio, 

restauração e serviços com 38%, aparecendo os setores da nova economia humana e de outras 

atividades e serviços como os que empregam menos trabalhadores, respetivamente com 18% e 10%. 

O setor de comércio, restauração e serviços acrescenta um peso bastante significativo na estrutura 

produtiva do concelho, representando cerca de 50% do total de volume de negócios. A atividade de 

comércio é a dominante qualquer que seja a perspetiva: 22% do total de empresas, 23% do total de 

trabalhadores e 42% do total de volume de negócios. Esta atividade, em que predominam, apesar de 

algumas exceções, os estabelecimentos de pequena e muito pequena dimensão, apresenta 

desequilíbrios  na  distribuição  dos  estabelecimentos  pelas  diferentes  freguesias,  verificando-se  na 

cidade de Amora uma grande concentração, que resulta dos seus elevados níveis de centralidade. 
 

 

A.4. Contexto Educativo e cultural 
 

 
O parque escolar do concelho do Seixal integra-se em Territórios Educativos estabelecidos na Carta 

Educativa e que resultam da organização do território municipal em três eixos de expansão urbana: 

Território  Educativo  de  Corroios,  correspondente  à totalidade  da  freguesia de  Corroios);  Território 

Educativo de Amora, correspondente à totalidade da freguesia de Amora); Território Educativo do 

Seixal, correspondente à totalidade da União das freguesias de Aldeia de Paio Pires, Arrentela e Seixal e 

da freguesia de Fernão Ferro). 

Na rede pública o número de estabelecimentos de ensino é o seguinte: 20 escolas básicas de 1º ciclo 

com  jardim  infantil;  14  escolas  básicas  de  1º  ciclo;  8  escolas  básicas  de  2º  e  3º  ciclo;  5  escolas 

secundárias com 3º ciclo do ensino básico. A rede pública é complementada por um conjunto de 

estabelecimentos privados com especial preponderância na Educação Pré-Escolar em que abrange 74% 

dos alunos deste nível. No conjunto dos restantes níveis de ensino a rede privada é frequentada por 9% 

dos alunos.
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É de referir ainda a existência de 2 escolas privadas de ensino profissional e 1 centro de formação 

profissional do IEFP, bem como de ensino em regime noturno em 2 das escolas secundárias com 3º 

ciclo do ensino básico da rede pública. 

Nas últimas duas décadas, a população do concelho do Seixal melhorou o nível de ensino completo, 

embora de forma pouco significativa, sendo preocupante a presença de população sem qualificação 

académica (17,2%). É de realçar que cerca de metade da população não atingiu o 3.º Ciclo do Ensino 

Básico.. O Ensino Secundário foi completado por 18,1% e o Ensino Superior por 11,6%, valores similares 

aos verificados na Península de Setúbal. 

No âmbito cultural, o concelho do Seixal possui um conjunto de equipamentos e agentes culturais 

onde se destacam o Fórum Municipal e as suas extensões de biblioteca na Amora e em Corroios, o 

Ecomuseu   Municipal,   com   5   núcleos   e   2   extensões,   e   o   movimento   associativo,   através   das 

Coletividades de Cultura e Recreio. 

O concelho do Seixal é tradicionalmente uma zona de forte associativismo cultural, recreativo e 

sindical, marca que persiste nas coletividades que se têm mantido através dos tempos e em outras 

associações do mesmo tipo que têm surgido como forma de integração e/ou enraizamento das 

populações migratórias. 

O Ecomuseu Municipal constitui-se como um modelo de referência museológica, com uma estrutura 

territorial descentralizada, orientada para a conservação dinâmica do património, sempre que possível 

in situ. A este propósito, refira-se a existência de um número considerável de imóveis com valor 

patrimonial, desde um Monumento Nacional (Olaria Romana em Corroios) até diversos Imóveis e 

Conjuntos inventariados de Interesse Municipal, sem esquecer os Núcleos Urbanos Antigos de Amora, 

Arrentela, Aldeia de Paio Pires e Seixal, memórias vivas de outro tempo que urge conhecer, preservar e 

integrar nas vivências atuais. 

"Cumpre igualmente aqui salientar a estreita ligação que sempre existiu entre escola, autarquia e 
município, na partilha de ideais comuns no que concerne à defesa das potencialidades e valores a que 
uma escola pública se deve obrigar. 

Ao longo dos anos, sempre foi possível estabelecer elos de ligação consubstanciados nas diversas 

parcerias que foram sendo celebradas e concretizadas, tendo sempre como suporte o desejo de fazer 

sempre melhor em prol das comunidades sociais, culturais ou educativas."
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PARTE B 

QUADRO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

 

Num  compromisso  de  continuidade  e  de  reforço  da  identidade  da nossa escola,  anteriormente 

assumido  no  Projeto Educativo: 2010-2013, o quadro  de referência que orienta o presente  Projeto 

Educativo (PE) mantém as ideias estruturantes dos anteriores projetos, nomeadamente: 

-  A Ideia Nuclear: ESA – Uma Escola Interativa (PE 1996-2002); 

-  Princípios Orientadores (Projeto Educativo: 2006-2009); 

-  Compromissos Estruturantes (Projeto Educativo: 2006-2009); 

-  Áreas de Intervenção (Projeto Educativo: 2006-2009). 

Neste sentido transcrevem-se os aspetos considerados relevantes e adequados à realidade do atual 

projeto, apenas com alterações e atualizações pontuais decorrentes fundamentalmente de mudanças 

legislativas. 
 
 
 

 
A. A Ideia Nuclear: ESA – Uma Escola Interativa 

 
 
 

A Escola só cumpre o seu papel formador se mantiver uma íntima ligação com a vida nas suas 

múltiplas dimensões, se souber integrar, com consciência crítica, a mudança e conseguir estabelecer 

uma relação dialética com a complexidade do real. 

Continuamos a conceber uma Escola que interage com o exterior e que, simultaneamente, evidencia 

uma permanente preocupação com o quadro de interações que se desenvolvem no seio da comunidade 

escolar que a constitui. 

A ideia nuclear deste Projeto Educativo deve estar centrada na assunção, por parte de toda a 

comunidade da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amora (ESA), da necessidade de 

um empenhamento, coerentemente planificado, na construção de uma escola interativa. 

Uma escola interativa que se define nos seus traços fundamentais, como: 

-  Formadora de adolescentes, jovens e adultos em formação que assumem conscientemente o 

estatuto  de  cidadãos  da  comunidade  educativa  e  da  comunidade  nacional com  competência 

científica e/ou profissional, exigida pelo seu nível de ensino, para o prosseguimento de estudo 

superiores, para o ingresso no mundo do trabalho e para o complemento de formação; 

-  Formadora de profissionais que assumem o ato de educar na sua pluridimensionalidade e com as 

exigências que lhe são inerentes, como referência permanente; 

-  Formadora de uma comunidade escolar cujos membros estabelecem inter-relações fundadas nos 

princípios do diálogo e do respeito pela dignidade; 

-  Instituição que assume que toda a sua ação, tendo como núcleo central o aluno, compatibiliza 

essa exigência com a realização profissional do professor; 

-  Instituição  que  desenvolve  uma  relação  aprofundada  com  as  famílias  e  encarregados  de 

educação,  considerando-a  como  um  elemento  imprescindível  para  uma  atuação  adequada  à 

especificidade de cada aluno; 

-  Instituição que desenvolve uma relação aberta e de permanente interatividade com o meio onde 

diretamente se insere, estabelecendo estreitas relações com os agentes educativos, culturais,
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científicos, económicos, políticos e desportivos que, conjuntamente, possam desenvolver 

estratégias de ação que visem, por um lado, o enriquecimento e melhor adequação da formação 

dos alunos às necessidades do meio e, por outro lado, o desenvolvimento do papel interventor da 

escola no meio; 

-  Instituição que investe nas tecnologias de informação e comunicação, criando condições, a alunos 

e professores, para uma contínua formação neste domínio e uma interatividade permanente com 

o mundo; 

-  Instituição que concebe a sua função educativa para além do plano exclusivamente curricular, 

assumindo-se,  na  sua  interatividade  com o meio, como um fórum de  arte, ciência, cultura e 

desporto; 

-  Instituição empenhada na formação, no debate e na intervenção ecológica. 
 
 
 
 

B. Princípios Orientadores 
 
 
 
 

Tendo por referencial os desafios educativos, impostos pela globalização da vida humana, e os 

objetivos estratégicos do sistema educativo português, o presente Projeto Educativo assume como 

pressupostos essenciais da atividade a desenvolver pela nossa comunidade educativa: 

      “a educação para todos, ao longo da vida”; 

      “a contextualização do currículo nacional”; 

      “a autonomia escolar”. 

Com estes princípios queremos continuar a ser uma escola rigorosa e exigente que tenha como 

preocupação central a qualidade do ensino e das aprendizagens. 
 

 

▪   B.1.  A  educação  para  todos,  ao  longo  da  vida:  a  função  inclusiva  e 

aprendente do currículo 

 
 

Entender a educação para todos, ao longo da vida, como princípio geral da nossa ação implica 

considerá-la não apenas como um direito político e nacional, mas como um direito universal, um 

imperativo ético e moral de toda a humanidade. 

Neste sentido, organismos como a Comissão de Bruxelas e a UNESCO1  exortam a que todos os 

países se mobilizem em torno da educação como “causa mundial”. No essencial, dado o processo 

incontornável da globalização, assiste-se à generalização da ideia de que só uma “sociedade educativa” 

pode constituir uma alternativa capaz de responder aos desafios e incertezas de uma sociedade cada 

vez mais marcada pela intensificação das relações sociais à escala mundial. 

Os  novos  compromissos dos  sistemas  educativos  implicam  que  os  currículos  sejam  capazes  de 

desenvolver a função inclusiva e aprendente da educação. 

Por função inclusiva do currículo entende-se dar prioridade à necessidade de tornar a escola num lugar 

de acolhimento, proporcionando uma educação e formação de base para todos, mais flexível e versátil. 
 

 
 
 

1 
Um ano depois do Livro Branco sobre Educação e Formação, “Ensinar a aprender. Rumo à Sociedade Cognitiva” (1995 ), da 

responsabilidade da Comissão de Bruxelas, o Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI, habitualmente conhecido por Relatório Jacques Delors, vem postular a exigência de “uma educação para todos, ao longo da 

vida”, como único fator capaz de “garantir a coesão social”, “o crescimento económico” e “o desenvolvimento humano”.
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Fenómenos de precoce exclusão social, como o insucesso e o abandono escolar, tanto mais graves 

quanto  envolvem justamente aqueles que  mais necessitam de uma educação de  base, constituem 

desafios da intermulticulturalidade, já que a integração social do aluno só é possível pela defesa de uma 

educação para o pluralismo, “defensora do direito à diferença e da abertura ao universal2”. 

Quanto à função aprendente do currículo, significa que o mesmo não pode servir apenas para aprender, 

mas também para continuar a aprender. 

Numa sociedade em constante transformação, a educação escolar tem de ser concebida na perspetiva 

da “vida aprendente”. 

Para além da aquisição de saberes, a educação escolar deve preocupar-se em preparar o aluno para 

ser capaz de aprender a aprender ao longo da vida, por si próprio, com autonomia, de forma crítica, 

posicionando-se perante as novas realidades, entendendo-as nas suas alternativas e refletindo sobre 

elas. 
 

 

▪   B.2. A contextualização pedagógica do currículo nacional 

 

 
Uma escola inclusiva e aprendente, promotora de uma “educação para o pluralismo”, está 

indissociavelmente ligada à contextualização pedagógica do currículo nacional. Com efeito, esta 

estratégia é indispensável à concretização dos objetivos da educação. 

A obrigatoriedade do Projeto Educativo dos Planos Anual e plurianual de Atividades (PAA) e (PPA) e 

dos Planos de Atividades das Turmas (PAT) decorre da necessidade de cumprir o princípio da adequação 

do currículo nacional aos contextos de aprendizagem, é nesta medida que estes documentos constituem 

o normativo da nossa prática educativa. 

A este respeito, enquanto gestores de currículos escolares, não podemos ficar indiferentes às 

conclusões de um estudo realizado pelo Ministério da Educação, em 20003, quando considera como 

principais causas do insucesso escolar: 

-  Os desajustamentos significativos entre o currículo proposto pelo Ministério da Educação, o 

currículo tal como é concretizado nas escolas e o currículo aprendido pelos alunos; 

-        Os desajustamentos entre o currículo e a avaliação; 

-  O  desequilíbrio  no  desenvolvimento  do  currículo  nos  diferentes  percursos  educativos  e 

formativos, sobrevalorizando o ensino de conteúdos estritamente académicos em detrimento do 

desenvolvimento de competências; 

-  Os programas extensos, dificilmente exequíveis, e a ausência quase generalizada de ensino de 

natureza experimental, indiciando uma relação essencialmente retórica e verbal com o concreto e 

com os diferentes saberes. 
 

 

▪   B.3. A autonomia escolar: o postulado da comunidade participativa 

 

 
A “educação para todos, ao longo da vida” e a “contextualização pedagógica do currículo” 

constituirão princípios orientadores da nossa ação educativa na justa medida em que o princípio da 

nossa autonomia escolar se afirmar como acontecimento, e não mera possibilidade legal, isto é, se 

resultar de um empenho comunitário, se implicar uma dinâmica participativa e integrativa de todos os 

membros  da  nossa  comunidade  educativa.  Torna-se  necessário  motivar  os  professores  para  uma 

adaptação  à  lecionação  em  diferentes  ofertas  formativas  visando  a  flexibilização  de  processos  e 
 

 
2 Idem, p.50 
3 

Departamento do Ensino Secundário, 2000, pp-13-14.
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conteúdos das aprendizagens mantendo, embora, o rigor e a exigência necessários a níveis de sucesso 

sustentado. 
 
 

 

C. Compromissos estruturantes 
 
 
 

 
Perante a necessidade de melhorarmos determinados aspetos da nossa cultura de escola, e tendo 

como pressupostos os princípios da “educação para todos, ao longo da vida”, da “contextualização 

pedagógica do currículo”, do rigoroso cumprimento dos programas e da coresponsabilização 

comunitária  pela  “autonomia  de  escola”,  assumimos  como  compromissos  estruturantes  de  toda a 

nossa ação educativa: 

   Desenvolver uma cultura de objetividade; 

   Desenvolver uma cultura de cooperação; 

   Desenvolver uma cultura de currículo; 

   Colocar o currículo letivo no centro do processo de ensino-aprendizagem; 

   Promover a cultura do mérito, valorização da autonomia e responsabilização no desempenho; 

   Desenvolver uma cultura reflexiva de escola. 
 

 

▪   C.1. Desenvolver uma cultura de objetividade 
 

 
Para que a nossa escola se afirme como uma comunidade (alunos, professores, assistentes técnicos 

e operacionais, pais e encarregados de educação, parceiros sociais) que age, interage, aprende e se 

desenvolve como comunidade educativa, de conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento, torna- 

se necessário que haja um entendimento comum, partilhado por todos os seus membros, de forma 

esclarecida, quanto à natureza e sentido da sua ação educativa. 

Considerar como desafio da nossa cultura curricular de escola a sua objetividade significa postular a 

necessidade de não apenas falarmos o mesmo, mas de falarmos do mesmo. Ora, só falamos do mesmo 

porque compreendemos as razões curriculares, científicas, didáticas, pedagógicas e culturais, pertença 

da nossa comunidade educativa, daquilo de que estamos a falar, independentemente do nosso 

assentimento. 

O ponto de partida para o desenvolvimento de uma cultura de objetividade está no compromisso de 

todos os membros da nossa comunidade educativa, sendo maior o papel profissional dos professores 

ao se empenharem na tomada de consciência daquilo que realmente fazem e das suas representações 

enquanto   responsáveis  pela  vida  de  uma  comunidade  educativa,  comprometida  na  defesa  de 

princípios, e na concretização de desafios e objetivos comuns, definidos pelo PE. 
 

 

▪   C.2. Desenvolver uma cultura de colaboração 
 

 
A implementação na nossa escola de uma cultura organizacional colaborativa justifica-se por dois 

fatores principais: o rumo da autonomia escolar traçado pelo PE e a natureza transversal e 

pluridimensional do currículo. 

Quanto à autonomia escolar e às suas opções estratégicas, definidas pelo PE, a cultura colaborativa 

representa uma exigência incontornável. Como sabemos, a autonomia não se faz por decreto, constrói-
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se com a iniciativa, participação e envolvimento de todos, numa unidade dinâmica, assegurada pelo 

desejo de alcançar metas comuns. 

Desenvolver  na  nossa  escola  padrões  de  relacionamento  comunitário  que  corporizem  uma  cultura 

colaborativa significa termos de trabalhar na base de ideais comuns, partilhar saberes, conhecimentos, 

ideias. Enquanto comunidade educativa, a nossa escola não pode ficar privada de uma unidade e 

dimensão organizacional referenciável. 

Relativamente à natureza pedagógica, pluridimensional e transdisciplinar do currículo e a sua 

necessária adequação às situações de aprendizagem, exige-se agora ao professor capacidades 

relacionais, de  trabalho  em  equipa, de  responsabilidade, de  decisão, de  criatividade, com vista ao 

desenvolvimento de capacidades transversais, segundo os princípios do currículo nacional, em 

conformidade com as opções do PE, de acordo com as orientações dos PAA e PPA e em função das 

estratégias definidas pelos PAT. Este desafio curricular requer a colaboração de todos, de acordo com 

os seus respetivos papéis. 

O caráter pluridimensional e transdisciplinar do currículo torna hoje incompreensível a permanência 

de desempenhos individualizados, isolados e independentes. A opção mais frequente da colaboração 

imposta e regulamentada não constitui uma alternativa válida. 
 

 

▪   C.3. Colocar o currículo no centro do processo de ensino-aprendizagem 
 

 

“Entende-se por currículo o conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, 

constituem a base da organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos”. 

(Decreto-Lei n.º 139/2012, artigo 2.º) 
 

 

“Os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos têm como referência os 

programas das disciplinas e áreas curriculares, bem como as metas curriculares a atingir por ano de 

escolaridade e ciclo de ensino” 

(Decreto-Lei n.º 139/2012, artigo 2.º) 

. 

Consideramos  que  o  currículo  engloba todas  as experiências  de  aprendizagem  propiciadas  pela 

escola e, como tal, queremos transformá-lo em cultura de escola. 

Toda a atividade educativa é, por natureza, relacional. Ensinar é um processo interativo: ensinar é 

levar a aprender e, sem a sua finalidade de aprendizagem, o ensino não existe. É a mediação relacional, na 

situação de comunicação interpessoal, que define o papel do professor e o papel do aluno. Daí que ensinar 

não seja apenas, nem essencialmente, informar; é, antes de mais, comunicar, no sentido etimológico de 

estar em relação com e, em segundo sentido, transmitir informação suscetível de aprendizagem. 

Aquilo que é pedagógico não é o saber científico, mas o fato desse saber científico dever ser 

ensinado. Embora os conteúdos das disciplinas sejam científicos, ao integrarem um currículo escolar, a 

sua razão de ser é pedagógica. Todo o trabalho de preparação científica, de seleção de estratégias e de 

realização das aulas deve obedecer a critérios pedagógicos, posto que ensinar é levar a aprender. 

Ao professor cabe antes de mais tomar decisões interativas adaptadas ao aprendente, contribuindo 

deste modo para a sua formação. É gerindo o melhor possível as condições de aprendizagem existentes 

em cada contexto ou em cada turma e avaliando da sua eficácia que o professor consegue realmente 

adaptar-se aos aprendentes e, desse modo, realizar o seu fim: ensinar a aprender.
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▪  C.4. Promover a cultura do mérito: valorização da autonomia e 

responsabilização no desempenho pessoal 

 
 

Atendendo à natureza relacional e pluridimensional do currículo e à função inclusiva e aprendente 

da educação, deve a comunidade escolar reconhecer e valorizar o desempenho de todos aqueles que se 

distingam anualmente como referência modelar da vida escolar. 

Neste sentido, quer as ações meritórias praticadas, na escola ou fora dela, pelos alunos de todos os 

cursos e por cada ano de escolaridade, quer o trabalho desenvolvido pelos responsáveis da ação 

educativa, professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos, que constitua uma mais-valia 

para a escola, deverão ter o reconhecimento e valorização de toda a comunidade educativa, incluindo 

os encarregados de educação e os parceiros sociais, através de um ato de reconhecimento formal e 

formativo por parte da escola, com impacto junto da comunidade educativa. 

Aos órgãos de administração e gestão cabe a responsabilidade de regulamentar e operacionalizar o 

processo e âmbito do mérito e sua atribuição. 
 

 

▪   C.5. Desenvolver uma cultura reflexiva de escola 
 

 
A avaliação deverá integrar a nossa cultura organizacional, como elemento regulador da eficácia das 

suas opções curriculares. Ela deve centrar-se nos processos e não só nos resultados, constituir-se a 

partir da consciência profissional, mais do que numa obrigatoriedade legalmente imposta, permitindo 

detetar e superar erros, assegurando, deste modo, o rumo traçado e a eficácia desejada da ação 

educativa, ao longo do seu desenvolvimento. 

Só a reflexividade na ação educativa de cada um (a auto e a heteroavaliação são uma exigência 

natural da educação como processo de formação) pode tornar a nossa escola numa organização que 

continuamente se pensa a si própria, no seu papel social e na sua estrutura, e se confronta com o 

desenrolar  da  sua  atividade, de  modo avaliativo e formador.  A nossa  escola  será  uma  comunidade 

educativa de pessoas, se for capaz de se assumir como sujeito reflexivo da e na sua ação. 
 

 
D. Áreas de intervenção 

 
 
 

 
Numa  lógica  de  complementaridade,  o  PE  organiza  as  suas  opções  educativas  em  torno  das 

seguintes áreas de ação: 

      Área Pedagógica; 

      Área Organizacional; 

      Área Comunitária. 
 

 

▪   D.1. Área Pedagógica 

 

 
A  área  pedagógica  diz  respeito  à  concetualização,  gestão  e  avaliação  do  currículo,  enquanto 

atividade orientada para a aprendizagem, desenvolvimento e formação pessoal e social do aluno. Nela 

estão envolvidos, para além da gestão de currículos e atividades letivas, a avaliação das aprendizagens, 

os domínios da orientação e acompanhamento dos alunos e da gestão dos espaços e tempos.
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▪   D.2. Área Organizacional 

 
 

A área organizacional diz respeito à gestão estratégica dos recursos físicos e profissionais, visando a 
melhoria da oferta educativa da escola. Nela estão envolvidos os seguintes domínios: recursos humanos 
(pessoal docente e não docente), recursos materiais e aspetos relevantes da administração e gestão. 

 

 

▪   D.3. Área Comunitária 

Esta área diz respeito à participação e dinamização da comunicação intercultural no interior da 

nossa comunidade e à interação com o meio social envolvente, compreendendo o domínio relação 

escola-meio.
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PARTE C 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
 

 

O processo de caracterização desenvolvido tem como referência o período de vigência do anterior 

PE, contemplando, assim, os anos letivos de 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. 

Para o efeito procurou-se reunir e tratar o conjunto de dados disponibilizados pelas diversas fontes 

consultadas. 

1. AVALIAÇÃO EXTERNA 
 

Preparação da Avaliação Externa 
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Meio Social 
 

 
 

 Socialmente deprimido 
 

 Baixos índices de 
qualificação 

 

 Forte comunidade 
imigrante 

 

 Multiculturalidade 
 

 Baixo horizonte de 
expetativas 

 

 Periferia suburbana 

Clima e ambiente 

educativos 
 

Questões exógenas 
 

 Instabilidade familiar 
 

 Défice de educação 
informal 

 

 Dificuldades de integração 
 

 Ligações a grupos 
marginais 

 

 Baixo peso social atribuído 
à escola 

 

Questões endógenas 
 

 Desmotivação 
 

 Desinteresse 
 

 Insucesso reiterado 
 

 Agressividade 
 

 A escola não é uma porta 
para o mundo 

 

Prevenção 
 

 SPO 
 

 Porta Aberta (alunos e 
professores) 

 

 Programa Escolhas – 
Tutores de Bairro 

 

 Responsabilização dos 
pais 

 

 Parcerias 
 

Resolução 
 

Atividades de integração 
 

Aconselhamento 
 

Mediadores de conflito 

Atividades 
 

 Visitas de estudo 
 

 Atividades da BE 
 

 Olimpíadas da Matemática 
 

 Torneios inter turmas 
 

 Semana da Educação Física 
 

Clubes / Projetos 
 

 Natureza 
 

 Ecoescolas 
 

 E-twining 
 

 Teatro (Kcenas) 
 

 Saúde 
 

 Desporto escolar 
 

 Astronomia 
 

 Comércio Justo 
 

 Jornal online MediaLETRA 
 

 Porta Aberta (alunos e 
professores) 

 

 Programa Escolhas 2 – 
Tutores de Bairro 

 

 Geminação com a Escola da 
Lobata (S. Tomé) 
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Relatório da Avaliação Externa 
 
 
 
 

 

Pontos fortes: 
 
 
 
 

 
   Dinâmica da associação de estudantes nas variadas atividades desenvolvidas, com 

relevo para as de caráter solidário; 

   Contributo importante da Escola para a definição do Plano Educativo Municipal e para 

a dinamização cultural, artística e social do concelho, participando em diversas 

iniciativas em parceria com as estruturas autárquicas e outros organismos 

   Boa adequação das atividades do plano anual de atividades para a consecução dos 

objetivos e metas do projeto educativo, em cada uma das áreas de ação prioritárias; 

   Trabalho de análise, partilha e reflexão das práticas pedagógicas, desenvolvido pelos 

docentes de educação física, alicerçado no projeto educativo de educação física, de 

forma a ajustar os programas nacionais ao contexto 

   Valorização da dimensão artística, com repercussão nas aprendizagens dos alunos; 
 

   Implementação de um modelo de gestão da conflitualidade e da indisciplina, com 

características inovadoras, que mobiliza a comunidade educativa e tem reflexos 

positivos no comportamento dos alunos; 

   Iniciativas diversificadas de formação interna e externa, com impacto no 
 

desenvolvimento profissional e na prossecução dos objetivos do projeto educativo; 
 

   Interiorização de dinâmicas de autoavaliação e sua sustentabilidade, para a definição 

de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas 

profissionais. 

Pontos fracos: 
 

 

   Articulação vertical dos currículos. 
   Comunicação na escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inspeção Geral de Educação
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2. ÁREA PEDAGÓGICA 
 
 

 
A área pedagógica diz respeito à conceptualização, gestão e avaliação do currículo, enquanto 

atividade orientada para a aprendizagem, desenvolvimento e formação pessoal e social do aluno. Nela 

estão envolvidos, para além da gestão de currículos e atividades letivas, a avaliação das aprendizagens, 

os domínios da orientação e acompanhamento dos alunos e da gestão dos espaços e tempos. 
 

 
 
 
 
 
 

2.1. Oferta educativa e formativa 
 
 

 A destacar: 

 
  Diminuição acentuada da população discente ao longo dos quatro anos letivos, sendo que a 

população escolar é hoje, 2013/2014 cerca de 65% do que era em 2006/2007 (quadro 2.1.2). 
 

  Estabilização  da  oferta  formativa,  ao  longo  dos  quatro  anos  letivos,  com  um  aumento 
ligeiro mas constante do Ensino Secundário C-H, Profissional e CEF (quadro 2.1.1 e 2.1.2). 

 
  A maioria dos alunos que frequenta a escola encontra-se na faixa etária expectável para a 

oferta no ensino diurno: entre os 14 e os 18 anos. Só 15% dos alunos tinham, em 2013/2014 
mais de 18 anos. (quadro 2.1.3) 

 
 Os alunos provenientes dos PALOP representam aproximadamente 10% da população 

discente. É de referir que após vários anos em que a percentagem de alunos estrangeiros foi 
sempre aumentando, no ano letivo 2013/2014 houve uma diminuição para metade da 
percentagem de alunos estrangeiros na ESA. (quadro 2.1.4)



 

2.1.1. Modalidades formativas / Cursos: rede de oferta 
 

  Ensino Diurno  Ensino Noturno 
 

2010/11 
 

2011/12 
 

2012/13 2013/14 
 

2010/11 
 

2011/12 
 

2012/13 
 

2013/14 

Ensino Básico (regular) 
7º ano X X X 3  

8º ano X x x 4 

9º ano X x x 4 

Cursos de Educação e Formação (CEF) 
Acompanhante de Crianças(Ação Educativa) Tp2 Tp2 Tp2 Tp2 -2T     

Assistente Comercial(Práticas Técnico-Comerciais Tp2 Tp2 Tp2 Tp2 -3T     

Assistente Comercial(Práticas Técnico-Comerciais Tp3 Tp3 Tp3 Tp3 -1T     

Eletricista de Instalações(Eletricidade de Instalações) Tp2 Tp2 Tp2 Tp3 -1T   Tp2 Tp2 

Operador de Estação de Tratamento de Água  Tp2 Tp2      

Operador de Estação de Tratamento de Águas Residuais   Tp2 Tp2 -2T     

Cursos de Educação e Formação  de Adultos (EFA) 
EFA Escolar B1 (4º ano)    X X 

EFA Escolar B2 (6º ano) X X X  

EFA Escolar B3 (9º ano) X X X X 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) (4º,6º e 9º ano) 

X X X  

X X X  

Cursos Científico-Humanísticos (do 10º ao 12º ano) 
Ciências e Tecnologias X X X X     

Ciências Sócio-Económicas X X X X     

Línguas e Humanidades X X X X   X  

Artes Visuais X X X X     

Cursos Profissionais (do 10º ao 12º ano 
Técnico de Apoio à Infância x x x X  

Técnico de Gestão x x x X 

Técnico de Higiene e Segur. Do Trabalho e Ambiente x x x  

Técnico de Secretariado x x x  

Técnico de Turismo x x x X 

Técnico de Instalações Elétricas  x x X 

Técnico de Marketing  x x X 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos x x x  

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva  x x X 

Técnico de Auxiliar de Saúde   x X 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 
EFA Escolar (12º ano)  X X X X 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) (12º ano) 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) (Dupla Certificação) 
Técnico de Informática e Sistemas   x x X 

Técnico de Contabilidade x x x X 

Técnico de Ação Educativa x x x X 

Técnico Administrativo   x X 

Técnico de Auxiliar de Saúde   x X 

Técnico de Agência de Viagens e Transportes   x X 

Formação Extra Escolar 
Português para Estrangeiros (PFOL)    X X 
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2.1.2. Modalidades formativas / Cursos: alunos matriculados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 

DIURNO 

 
 

 
Ensino 

Básico 

(Diurno) 

Ensino 

Secundário 

C-H (Diurno) 

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

N       %      N      %      N       %       N      % 
 

 

473   24,5   455   24,0  375   18,8 270,0 17,9 
 
 

 
344   17,8   388   20,5  430   21,6 460,0 30,5

CEF (Diurno)  108    5,6   107   5,7   148   7,4  166,0 11,0 

Ensino

Profissional 

(Diurno) 

277   14,3   281   14,9  333   16,7 360,0 23,9

Sub-Total    1202  62,2  1231  65,1 1286  64,6  1191 83,3 

Ensino

Recorrente 
140   7,25   75    4,0    84    4,2   58,0   3,8

 
 

 
ENS. 

NOTURNO 

Básico (EFA)    47    2,43   87    4,6   157   7,9   76,0   5,0 

Secundário 
292  15,11  269   14,2  261   13,1 117,0  7,8 

(EFA) 
Português

para 

Estrangeiros 

17    0,88   26    1,4     0     0,0     0     0,0

DL 357       41    2,12   37    2,0     8     0,4    0,0   0,0 
 

Sub-Total    537  27,80  494   26,1  510   25,6   251  17,4 

Básico
 

CNO 
(RVCC) 

Secundário 

(RVCC) 

88    4,55   96    5,1    97    4,9    0,0   0,0 
 

 

105   5,43   71    3,8    99    5,0    0,0   0,0

Sub-Total    193   9,99   167   8,8   196   9,8    0,0   0,0 
 

TOTAL           1932          1892          1992          1507 
 

 
Salienta-se: 

- A evolução da quantidade de alunos matriculados e da sua distribuição evidencia estabilidade 
ao longo dos primeiros três anos letivos e uma acentuada diminuição no ano letivo 2013/2014;
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-  O  decréscimo  de  alunos  do  ensino  básico  diurno,  ao  longo  dos  quatro  anos  letivos,  ao 

contrário do registado no ensino Profissional, CEF e Secundário; 
 

 

-  No  ensino  Noturno,  o Secundário  EFA,  Português  para  Estrangeiros  e  o DL  357  têm  um 

decréscimo continuado ao longo dos anos, em contraposição ao Básico EFA, com um crescente 

aumento, exceto no último ano letivo. 
 

 

-     Relativamente  ao  triénio  anterior  há  que  salientar  o  grande  aumento  do  peso  do  Ensino 

Profissional Diurno que evolui de 6,9% para 23,9%; a diminuição do Secundário (RVCC) que passa 

12,7% para 0%. 
 

 

2.1.3. Modalidades formativas / Cursos: escalão etário 

 
 
 

- Neste período a diminuição dos alunos com 12,13 e 14 anos (com 15,7% em 2013/2014) em 

contraste com a manutenção em níveis elevados de alunos com 18 ou mais anos (28,5% em 2013/20 

14). No entanto no último ano observado verificou-se uma diminuição de cerca de 7% dos alunos com 

18 ou mais anos; 

- É ainda de referir que esta diminuição do número de alunos mais velhos é transversal a todos 

os tipos de ensino (CEF, Básico diurno, Secundário diurno e Profissional); 
 

 

Podemos ainda destacar, quanto ao peso dos diversos escalões etários que: 

- No ensino Básico há uma manutenção das percentagens relativas dos diversos grupos etários 

ao longo dos anos; 

- No ensino Secundário Científico-Humanístico observa-se uma tendência para decréscimo da 

quantidade de alunos com 18 ou mais anos de idade e em sentido contrário o aumento da percentagem 

de alunos com 15 anos.
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2.1.4. Modalidades formativas / Cursos: nacionalidade 
 
 

 
 

 

- Aproximadamente 12 % da população discente é proveniente dos PALOP e de outros países. Neste 

caso  é  importante  salientar  a  evolução  contínua  registada  nos  primeiros  três  anos  do  período 

observado e a clara diminuição no último ano letivo. 

-Importa ainda evidenciar que os valores atuais de alunos estrangeiros, são inferiores aos de 2007 e 

2009 quando tínhamos, respetivamente, 15,5% e 20,6% de alunos não portugueses. 
 

 

2.2. Rendimento escolar 
 

 

 A destacar: 

- Ensino Diurno: 

 Taxa de transição/conclusão no ensino Básico e ensino Secundário ligeiramente acima dos 
valores registados no ciclo anterior mas ligeiramente abaixo dos dados nacionais (2010/11). 

 Uma certa estabilização dos valores relativos à taxa de transição/conclusão  no 8º onde há 
uma variação de cerca de 8% .. 

 Acentuada variação nos restantes anos com diferenças entre 12% e 20% dentro do ciclo 
observado. 

   Baixa taxa de transição/conclusão nos Cursos Profissionais. 
 

 

- Ensino Noturno 

 Manutenção  da  taxa  de  transição/conclusão,  em  valores  baixos  mas  alinhados  com  os 
verificados no anterior ciclo observado. 

- Centro Novas Oportunidades 

   Elevada taxa de ‘certificação’, ao longo dos três anos letivos observados.
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2.2.1. Ensino Diurno – Básico: 3º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Alguma variação na distribuição dos resultados escolares ao longo dos três anos letivos, situando-se a 

taxa de transição/conclusão em valores médios acima dos verificados no último ciclo observado. 
 
 

2.2.2. Ensino Diurno - Cursos de Educação e Formação (CEF)
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- A taxa de ‘transição/conclusão” dos diferentes tipos de cursos caracteriza-se, nos três anos letivos, por: 

    Tipo 2: alguma estabilização dos resultados, com um valor médio de 84,5%. 

    Tipo 3: evolução irregular dos resultados, com um valor médio de 47,7%. 
 

 

2.2.3.  Ensino  Diurno  -  Secundário:  Cursos  Científico   – 

Humanísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-     Existe    uma    certa    homogeneidade    na    variação    dos    valores    relativos    à    Taxa    de 

transição/conclusão que começa por subir na primeira metade deste ciclo para depois descer. 
 

 

- As médias encontradas não têm variação expressiva relativamente ao anterior ciclo observado. 

    10.º ano: há uma melhoria de cerca 2%. 

    11.º ano: há uma redução de cerca 1%. 

     12.º ano: há uma redução de cerca 5%.
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2.2.4. Ensino Diurno - Secundário: Cursos Profissionais 
 
 

 
 

 
 
 

- Relativamente aos Cursos Profissionais mantém-se a situação já existente no ciclo anterior em que, em média, 

mais de dois terços dos alunos matriculados no 3º ano (69%) não o concluem. 
 
 

2.2.5. Ensino Noturno 
 
 
 
 

 
 

 

- Evolução do nível de transição/conclusão ao longo dos três anos letivos observados, com uma taxa de 
média de 22,8%, evidenciando uma evolução negativa acentuada, comparativamente aos 30,9% registados 
no anterior período observado. 

 
 

2.2.6. Novas Oportunidades: RVCC 
 
 

 
 

 
 
 

- Tendência para a manutenção do nível conclusão ao longo dos três anos letivos, com uma taxa de 

‘certificação’  média  de  69,9%  que,  comparativamente  ao  período  anterior  (32,3%),  revela  uma 

acentuada melhoria.
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3. ÁREA ORGANIZACIONAL 
 

 
 

A área organizacional diz respeito à gestão estratégica dos recursos físicos e profissionais, visando a 
melhoria da oferta educativa da escola. Nela estão envolvidos, os domínios: recursos humanos (pessoal 
docente e não docente), recursos materiais e aspetos relevantes da administração e gestão. 

 

 

 A destacar: 
 

  Ao longo dos três anos o quadro de pessoal docente apresenta a seguinte tendência: 
 

    Diminuição acentuada do número de professores que é hoje 70% do que era em 

2006/2007; 
 

    Aumento significativo da percentagem de professores com mais de 50 anos ( 67% em 

2013/2014); 
 

  O quadro do pessoal não docente, nos anos analisados, apresenta a seguinte tendência: 
 

 Diminuição na quantidade do pessoal não docente, quer na categoria de assistentes 

operacionais como na categoria de assistentes técnicos. 
 

  A mudança relativa aos recursos físicos existentes na escola, no âmbito da intervenção do 

Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário,  trouxe uma profunda 

alteração  quer  quanto  à  qualidade  dos  espaços  e  equipamentos  como  quanto  à 

diversidade das valências disponíveis. 
 

 O apoio da Ação Social Escolar, nos anos analisados, apresenta uma tendência de 

estabilização  nos  apoios  prestados  aos  alunos  carenciados,  cerca  de  um  terço  da 

população escolar, sendo mais de metade inseridos no âmbito do escalão A (alunos mais 

carenciados).



 

3.1. Estrutura organizativa 
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3.2. Recursos humanos: pessoal docente 
 

A Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amora apresenta um conjunto de recursos 

humanos específico, ajustado anualmente às necessidades da comunidade educativa. 
 

 

 
 

 

O corpo docente oscilou entre os 179 em 2011e os 149 em 2013. 
 

 

3.2.1. Pessoal Docente: Escalões etários 
 
 

 
 

 
 
 

Quanto aos escalões etários do pessoal docente constata-se que a percentagem de professores 
acima dos 50 anos de idade tem vindo a aumentar todos os anos desde 2008/2009, ano em que se 
situava nos 13,5%. Atualmente são já mais de dois terços, os professores nesta situação.
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3.2.2. Pessoal Docente: vínculo laboral 
 
 
 
 

 
 
 

Relativamente ao vínculo laboral do pessoal docente verifica-se que tem havido uma ligeira alteração 
dos pesos relativos. Tem vindo a aumentar o número de docentes que são do quadro de escola ou do 
quadro de zona pedagógica e tem-se registado uma pequena diminuição dos docentes contratados ao 
longo dos três últimos anos, oscilando entre os 12% em 2011 e 9% em 2013. 

 

 

3.3. Recursos humanos: pessoal não docente 
 
 

 
 
 

 
Quanto ao pessoal não docente verifica-se que, também aqui, tem havido uma diminuiçao ao longo 

dos últimos  anos. Contudo, nestes últimos três anos, a diminuição foi mais  acentuada no que  diz 
respeito aos assistentes técnicos.
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3.4. Recursos físicos – Espaços e equipamentos 

 
A  Escola  é  constituída  por  sete  pavilhões,  cujas  valências  são  genericamente  as  seguintes:  um 

pavilhão para serviços, cinco pavilhões com salas de aulas normais e salas específicas, nomeadamente 
laboratórios de Físico-Química, Informática, Artes Plásticas e Educação Tecnológica, um pavilhão 
gimnodesportivo e espaços polidesportivos exteriores. 

 
Pavilhão A 

    Direção 

    Serviços Administrativos 
    Serviços Diversos 
    Salas de Professores, de Alunos e de Enc. Educação 

    Salas de Trabalho 

    Biblioteca Escolar 

 
Pavilhão B 

    Salas de Aula 

    Salas de Aula Específicas: Laboratórios, Áreas Técnicas e Oficinas 

    Gabinetes de Trabalho 

 
Pavilhão C 

    Salas de Aula 
    Gabinetes de Trabalho 

 
Pavilhão D 

    Salas de Aula 
    Gabinetes de Trabalho 

 
Pavilhão E 

    Salas de Aula 

    Gabinetes de Trabalho 
 

 

Pavilhão F 

    Salas de Aula 
    Gabinetes de Trabalho 
    Salas de Aula Específicas: Informática e Multimédia 

    C.Q.E.P. 

 
Pavilhão G 

    Salas de Aula 
    Gabinetes de Trabalho 

    Salas de Aula Específicas: Educação Física e Expressões 

    Gabinete Médico
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3.5. Serviços de Ação Social 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ao longo dos anos em análise verifica-se que a percentagem de alunos com apoio se tem mantido 
elevada mas sem alterações significativas. 

 
 
 
 

Também a percentagem relativa de cada um dos escalões não sofreu grandes oscilações durante os 
últimos quatro anos, como se pode observar nos gráficos seguintes.
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4. ÁREA COMUNITÁRIA 
 
 

Esta área diz respeito à participação e dinamização da comunicação intercultural no interior da 
nossa comunidade e à interação com o meio social envolvente, compreendendo o domínio relação 
escola-meio. 

 

4.1. Participação da Comunidade Educativa na Escola. 
 

Apresenta-se apenas os aspetos considerados relevantes, do Relatório de Autoavaliação, referente 
ao letivo 2010/2011 e apresentado em janeiro de 2012. 

 

 

Pontos fortes 
 
 

→  A prática pedagógica, particularmente no que concerne à avaliação dos alunos e à relação com os 

mesmos. 

→Interação entre encarregados de educação/alunos e os órgãos competentes da escola. 

→Dinamização de atividades e projetos, articulando-as com as diferentes áreas curriculares. 

→Reconhecimento dos alunos pelo trabalho dos professores na identificação, das dificuldades de 
aprendizagem e na ajuda a superá-las. 

 

Pontos fracos 

→Insatisfação dos docentes com a sua valorização profissional, a par das condições de trabalho que lhe 
são facultadas pelos órgãos competentes da escola, passando, de igual modo, pelos critérios utilizados 
para a atribuição do cargo de diretor de turma. 

 
→Os alunos e os EE não reconhecem eficácia aos apoios e complementos educativos disponibilizados 
pela escola. 

 
→ Desconhecimento do Projeto Educativo por parte do pessoal não docente. 

 
→Participação reduzida dos EE nas atividades que decorrem na escola. 

 
→Falta de eficácia e celeridade, referida pelo pessoal não docente e pelos EE, na resolução das 

questões disciplinares. 
→ Comunicação na escola 

 

 
Fonte: Comissão de autoavaliação,  2009/13
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PARTE D 
 

 

AÇÃO/ OPERACIONALIZAÇÃO



 

 

 

ÁREA pedagógica (AP) 

Objetivo Geral 
Promover o sucesso escolar atendendo à especificidade dos contextos de formação e enquanto expressão da: 

-     Melhoria progressiva dos resultados escolares; 
-     Promoção de processos de avaliação sistemáticos e diversificados das aprendizagens 
-     Formação diversificada e integral dos alunos; 
-     Qualificação para a vida ativa e/ou prosseguimento de estudos. 

 
Desenvolver o processo de avaliação das aprendizagens tendo presente procedimentos de aferição interna do desempenho dos alunos, que decorram das: 

-     Necessidades de uniformização definidas pela escola; 
-     Especificidades das disciplinas/áreas disciplinares. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

 
AP.1 

 
- Racionalizar os compromissos 
curriculares da escola, 
definindo os contributos 
formativos da atividade 
disciplinar e não disciplinar. 

 
AP.1 

 
a)Adequação do quadro de oferta formativa que 
concorra para a identidade da escola. 

 

 
b)Promoção de atividades de extensão e 
enriquecimento curricular que assegurem a: 

 
● Valorização e integração dos conteúdos 
disciplinares; 

 
●Formação diversificada e integral dos alunos 

 
●Satisfação das necessidades e expectativas da 
comunidade escolar. 

 

 
 
 

- Potenciar o quadro de pessoal docente e não docente. 

 
- Rentabilizar as instalações e recursos. 

 
- Auscultar s necessidades do meio envolvente. 

 
- Considerar s expectativas dos alunos. 

 

 
 
 

- Promover a inserção no mundo do trabalho. 

 

 
 
 

Relação entre as 
expetativas/necessidade 
e a oferta formativa. 

 
 
 
 
 
 

Taxa de alunos com 
emprego na área de 
formação. 

 
 
 
 
 

SPO/DT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

35



 

 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

 

 
AP.2 

 
- Promover a melhoria do 

rendimento escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP.3 
- Orientar as prioridades de 

apoio e acompanhamento dos 
alunos. 

 

 
AP.2 

 
a)Promoção da melhoria do rendimento escolar 
dos alunos com desempenho crítico, enfatizando 
o núcleo de aprendizagens relevantes a alcançar 
em cada disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)Progressão do rendimento escolar tendo como 
referência os resultados concelhios e nacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP.3 

 
- Otimização de apoios associados à situação 
socioeconómica e/ou ao desenvolvimento das 
aprendizagens. 

 

-Uniformizar, tanto quanto possível, a tipologia a estrutura 

dos instrumentos e respetivos critérios de correção. 
-Aferir no seio do grupo/departamento, processos 
conducentes à melhoria dos resultados escolares 
-Aplicar os testes intermédios elaborados pelo GAVE, se o 
grupo disciplinar considerar relevante. 

 
-Preparar os alunos para a elaboração e apresentação de 
trabalhos metodologicamente corretos. 

 

-Construir um arquivo digital de recursos utilizados durante 
o ano letivo por cada área disciplinar e com o contributo de 
todos os níveis de ensino dessa área disciplinar. 

 

-Responsabilizar  toda  a  comunidade  escolar  pela 
valorização e pela prática exigente da Língua Portuguesa, 
encarando-a como competência transversal e fazendo-o 
refletir nas práticas letivas das várias Disciplinas. 

 

-Responsabilizar os pais e encarregados de educação por 
um acompanhamento escolar estreito dos seus educandos. 

 

 
-Implementar e/ou reforçar diferentes espaços/projetos 
educativos. 
-Valorizar alunos  com  boas  práticas e  publicitar os  seus 
méritos. 

 

 
- Identificar os alunos com rendimento crítico como alvo 
prioritário de melhoria. 
-Definir compromissos junto dos Encarregados de Educação 
no cumprimento das estratégias de apoio. 
-Possibilitar aos alunos com rendimento elevado o 
aprofundamento das aprendizagens 

 
Existência de trabalho 
de equipa relacionados 
com a gestão vertical 
de currículos, com 
instrumentos e 
critérios de correção. 

 
Atas dos Conselhos de 
Grupo. 

 
Taxa de transição. 

ENEB e ENES 

 
Média das 
classificações internas 
de frequência. 

 
Médias das 
classificações de 
exame. 

 

Taxa dos alunos que 
concluem os ciclos no 
tempo previsto. 

 

Listas de colocação dos 
alunos no Ensino 
Superior. 

 

Processos individuais 
dos alunos. 
Atas dos Conselhos de 
Turma. 

 

 
 
 

Professores 
responsáveis. 

 
Coordenador (a)de 
departamento e 
grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direção 
CRIA 
SPO 
DT; 
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Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP.4 
– Responsabilizar os 

intervenientes da 
comunidade escolar na 
definição de compromissos 
para um clima favorável ao 
ensino e à aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP.4 

a)    Prevenção de comportamentos de 
indisciplina. 

 

 
 
 

b)   Aplicação com objetividade, 
oportunidade e ponderação medidas 
disciplinares. 

 

 
 
 
 

c) Acompanhamento individualizado dos 
alunos com comportamentos 
disruptivos ou  de inadequação social. 

 
-Diversificar as ofertas de apoio pedagógico, potenciando a 
participação dos alunos nos diferentes projetos 
desenvolvidos na escola. 
-Orientar os alunos com carências socioeconómicas (ASE) 
ou estrangeiros recém-chegados para a frequência de 
projetos de apoio. 
Promover a inclusão sócio escolar dos alunos com 
necessidades educativas especiais 

 
-Criar um Código de Conduta, a partir do Regulamento - 
interno, que enumere, de forma simples e objetiva, os 
deveres e direitos dos alunos. 
-Envolver os alunos, os encarregados de educação e os 
professores no cumprimento de normas estabelecidas n 
Regulamento Interno. 
-Promover formação a professores e funcionários na área 
de prevenção de comportamentos de indisciplina. 
-Uniformizar procedimentos a observar por professores e 
funcionários, na participação de ocorrências disciplinares e 
na aplicação de medidas disciplinares corretivas. 
-Privilegiar a aplicação das medidas corretivas. 
Informar, em primeiro lugar, os elementos envolvidos nos 
processos disciplinares. 
-Divulgar, trimestralmente, os relatórios do CRIA (GRAC) e 
do EPD. 
-Manter uma estreita articulação entre a direção, a EPD e 
os DT, de modo a resolver célere e eficazmente casos de 
indisciplina. 
-Articular a intervenção de professores e serviços de apoio 
especializado no acompanhamento dos alunos. 
Estabelecer ou reforçar parcerias com entidades que 
colaborem no acompanhamento dos alunos. 

 
Entrevistas individuais. 
Plano de turma. 
Atas das reuniões com 
os EE. 

 
Relatórios 
Circunstanciados e Atas 

 

 
Número de 
ocorrências. 

Tipo de ocorrências. 

Tipo de medidas 
aplicadas. 

 
Coordenador de 
PLNM 

 
Professores 

 
Professores, 

Educação Especial, 
DT, e Direção 

 

 
 
 

Coordenador do 
EPD 

 

 
 
 
 

DT 

CRIA 
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ÁREA ORGANIZACIONAL (AO) 

Objetivo Geral 
Consolidar processos de regulação e monitorização das atividades escolares garantindo o desenvolvimento do PE, sustentado em critérios de: 

   Objetividade; 

   Sistematicidade; 

   Diversidade; 

   Validade interna. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

 

 
 

AO.1 

- Qualificar o processo de 

avaliação da escola articulando 

o apuramento de resultados 

com o desenvolvimento e 

melhoria das práticas 

educativas. 

 
 
 

 
AO.2 

-  Adequar  a  gestão  dos 

espaços e do tempo escolar ao 

desenvolvimento da atividade 

letiva e não letiva. 

 

 
AO.1 

 

- Tratamento sistematizado, e regular de 
informação de modo a monitorizar 
desenvolvimento das metas/objetivos de cada 
área do projeto educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

AO.2 
a)    Gestão dos espaços de aula com meios 

adequados às  necessidades específicas 
da oferta formativa da escola. 

 
b) Adequação de espaços de modo a 

assegurar o desenvolvimento das 
atividades não letivas, especificamente 
orientadas para: 

  Atividades     de     extensão     e 
enriquecimento curricular; 

    Projetos pedagógicos; 

   Atividades de gestão escolar. 

 

 
 

-Estabelecer critérios de recolha, tratamento e análise de 
informação, em função da especificidade das áreas de 
intervenção. 

 
-Criar  um  banco  de  informação/dados de  avaliação  das 
atividades contempladas no PAA. 

 
-Disponibilizar aos utilizadores dos serviços administrativos 
e demais serviços de apoio meios de avaliação da qualidade 
da prestação dos serviços. 

 
 
 
 
 
 

 
-Elaborar o horário escolar, conciliando a carga curricular e 
a disponibilidade dos espaços, de forma a assegurar a 
existência de momentos para atividades de aprendizagem 
formal e informal. 

 
Relatórios intermédios/ 
finais das diferentes 
estruturas com 
responsabilidade 
pedagógica. 

Avaliação 
/Monitorização dos 
procedimentos. 

Dados obtidos na 
avaliação interna. 
Caixa de 
reclamações/sugestões 

 

 
 
 
 
 
 
 

Relatórios dos 

coordenadores dos 
espaços 

 

 
Chefe dos 
assistentes técnicos 
e chefe os 
assistentes 
operacionais. 
Coordenador da 
comissão de 
autoavaliação de 
escola. 
Coordenador do 
PAA. 

 
 
 
 
 
 

Coordenadores dos 
espaços. 
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Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

 
AO.3 

 

 

Qualificar os processos de 

informação e divulgação da 

atividade escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AO.4 - Implementar 
processos de formação dos 
recursos humanos que 
decorram da oferta externa 
e interna. 

 
AO.3 

 
a)    Divulgação, atempada, no  prazo  máximo de  uma 

semana, à comunidade escolar, de informação que 
privilegie: 

●A oferta formativa da escola; 
●Os instrumentos de autonomia (PE,RI,PAA); 
●O domínio de intervenção dos diferentes 

órgãos de gestão. 
b) Melhoria dos procedimentos de divulgação, à 

comunidade, privilegiando as novas tecnologias. 
c)    Diversificação dos processos de informação aos EE 

de modo a assegurar uma informação atualizada e 
sistematizada sobre a vida escolar dos educandos, 
com realce para: 

     Rendimento escolar; 
     Assiduidade; 

     Comportamento/indisciplina; 
     Atividades/projetos; 

 

 
 

AO.4 
a)Formação    em    áreas    prioritárias    que    assegure    as 
necessidades formativas da escola e dos diferentes grupos 
disciplinares. 

 

 
b)Formação do pessoal não docente cujo cumprimento das 
funções que lhe estão atribuídas implique competências 
específicas para o seu exercício. 

 
 
 

 
-Criar uma equipa responsável pela organização 
eficaz da página web da escola. 

 
 

 
-Utilizar o mail institucional e as novas tecnologias 
como meio privilegiado de comunicação. 

 
 

 
-Respeitar e manter atualizados os espaços de 
informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar as necessidades formativas da escola e dos 
diferentes grupos disciplinares, estabelecendo áreas 
prioritárias de formação. 

 

-Partilha de saberes/experiências e formação entre 
pares, para responder às necessidades de formação 
identificadas. 

 

-Promover   momentos   de   formação   formal   que 
respondam a necessidades pontuais de formação. 

 
Tempo médio para 
publicação. 
Página web. 
Número de visitantes. 

Opinião, comentários 
dos visitantes. 

 
Número de 
procedimentos 
operacionalizados 
através das novas 
tecnologias. 
Mail institucional. 

 
Quantidade de 
informação 
desatualizada. 
Espaços de 
informação. 

 

 
 
 

Índice de 
concretização das 
necessidades 
formativas 
identificadas. 

 

 
Docente 
responsável. 
Direção. 

 
Direção, 
Coordenadores de 
departamentos, de 
clubes e de 
projetos. 

 
Direção. 
Responsáveis 
pelos espaços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselho 
pedagógico 
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ÁREA COMUNITÁRIA (AC) 

Objetivo Geral 

Valorizar a formação para a cidadania orientada para a inclusão e diversidade cultural, envolvendo os diferentes agentes da comunidade escolar 

na conceção, desenvolvimento e avaliação de atividades e projetos. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 
Metas 

 

 
Estratégias/ Operacionalização 

Monitorização 

 
Indicadores/Fontes 

 
Responsável 

AC.1 
Envolver os diferentes 

atores da comunidade 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC.2 
- Desenvolver processos de 

articulação com a 
comunidade extraescolar 
que assegurem mais-valias 
na formação e educação dos 
alunos 

AC .1 
a)    Promoção dos projetos de desenvolvimento 

sociocultural, desportivo, ou outros, 
dinamizados pelos alunos. 

b)   Colaboração dos alunos na dinamização e 
avaliação das atividades de enriquecimento 
curricular. 

c) Promoção da colaboração dos Encarregados 
de Educação na dinamização e avaliação das 
atividades de enriquecimento curricular. 

d)   Garantia da divulgação regular à comunidade 
escolar dos produtos desenvolvidos durante 
o ano letivo. 

AC.2 
a)Diversificação das parcerias de referência junto de 
entidades da comunidade extraescolar, com impacto 
na qualificação para a vida ativa dos alunos. 
b)Dinamização de momentos de interação regular 
com instituições da comunidade local na divulgação e 
intervenção no âmbito de áreas relevantes, 
nomeadamente: 

Multiculturalidade; 
Inclusão; 
Educação para a Saúde; 
Educação ambiental; 
Promoção para a leitura. 
Promoção para Segurança 

c)Definição de um plano de desenvolvimento de 
atividades de cooperação cultural entre a ESA e outras 
instituições escolares. 

-Estabelecer compromissos de dinamização, participação 
e avaliação dos alunos e EE nas atividades escolares. 
-Reforçar as parcerias e protocolos existentes e 
estabelecer nova(o)s. 
-Participar em atividades de âmbito local, regional, 
nacional e internacional. 
-Publicitar eficazmente os produtos desenvolvidos. 
-Dinamizar momentos de divulgação à comunidade, 
assegurando o convívio entre todos os intervenientes. 
-Dinamizar  atividades  abertas  à  comunidade,  quer  na 
escola, quer em espaços exteriores a esta. 

 
 
 
 

 
-Apresentar candidaturas a projetos e concursos. 

 

-Realizar atividades de índole cultural abertas à 

comunidade. 

-Auscultar as necessidades da comunidade/ tecido 

empresarial. 

-Promover atos públicos: entregas de prémios, exposições 
 

de trabalhos, feiras. 
 

- Implementar o processo de intercâmbio com escola de 
Cabo Verde. 

 
 
 

Índice de participação 
dos Encarregados de 
Educação nas 
atividades dinamizadas 
(Reuniões, atividades 
de índole cultural e 
recreativa…). 

Número de projetos e 
concursos em que a 
Escola se envolve. 

 
 
 
 

 
Registo de projetos e 
clubes. 

 

 

Número e tipo de 
Instituições envolvidas 
em parcerias e 
atividades dinamizadas 
pela Escola. 

PAA; BE. 
 

 
Relatórios das 
atividades. 

 

 
 
 
 

Coordenador do 
PAA. 

 
Professora 
Bibliotecária. 

 
Dinamizadores das 
atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção 
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2.Divulgação 
O Projeto Educativo deverá estar disponível para consulta na página eletrónica da escola e ser distribuído 

um  exemplar  a  cada  professor,  funcionário,  representante  da  associação  de  pais  e  representante  da 
associação de estudantes. 

 

 
 

3.Avaliação 
A sua avaliação poderá será feita anualmente pelo conselho pedagógico, verificando-se o seu grau de 

adequação ao trabalho a ser desenvolvido na escola e indagando da possibilidade da introdução de ajustes. O 
conselho  geral  de  acordo  com  as  competências  que  lhe  são  atribuídas  é  igualmente  responsável  pela 
avaliação do projeto educativo. 

Este Projeto Educativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho Geral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.Siglas 
 

 

DT - Diretor de turma. 
EE- Encarregado de Educação 
NEE -Necessidades Educativas Especiais 
PAA- Plano Anual de Atividades 
PEE – Projeto Educativo de Escola 
PLNM – Português Língua Não Materna 
RI – Regulamento Interno 
EPD - Equipa de processos disciplinares 
PT – Plano de Turma 
BE – Biblioteca Escolar 
CQEP – Centro para a Qualificação e Ensino Profissional 
CRIA- Centro de Reflexão, Intervenção e Aquisição 
 
5. Anexo – Critérios para constituição de turmas 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMORA 

 

CRITÉRIOS GERAIS 

 PARA A 

 ELABORAÇÃO DE TURMAS 

 PARA O ANO LETIVO  

2014 / 2015 

 

Aprovados em Conselho Pedagógico de 12. 06. 2014 

  



CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A  legislação  que  estipula  as  principais  regras  a  observar  na  elaboração  de turmas é o 

Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril. Assim sendo, na elaboração deste documento 

respeitou-se, em forma sintética, o conteúdo daquele diploma legal. 

Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no 

projeto educativo e no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino, 

competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos 

humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes do presente despacho. 

Na constituição das turmas deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, 

podendo, no entanto, o diretor perante situações pertinentes e, ouvido o conselho 

pedagógico, atender. 

Ter em atenção as recomendações dos Conselhos de Turma do terceiro período;  

Agrupar na mesma turma alunos que nunca tiveram Inglês ou Francês e alunos com nível 

desfasado provenientes de outros países;  

Alunos provenientes de outros países com dificuldades comuns na língua portuguesa devem 

ser colocados na mesma turma a fim de serem integrados no PLNM ( Português Língua não 

Materna). 

 A  constituição  ou  a  continuidade,  a  título  excecional,  de  turmas  com  número inferior ao 

estabelecido nos artigos 20.º e 21.º do Despacho n.º 5048/2013, de 12 de abril, e no número 

anterior, carece de autorização dos serviços do Ministério da Educação  e  Ciência  

competentes, mediante análise de proposta fundamentada do diretor do estabelecimento de 

educação e de ensino. 

A  constituição  ou  a  continuidade,  a  título  excecional,  de  turmas  com  número superior ao 

estabelecido nos artigos 20.º e 21.º do Despacho n.º 5048/2013, de 12 de abril, e no n.º 3, 

carece de autorização do conselho pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada 

do diretor do estabelecimento de educação e de ensino. 

 

CAPÍTULO II 

ENSINO BÁSICO 

 

No sétimo ano de escolaridade, ano inicial na escola, os alunos devem ser agregados  por nível 

etário;  



Os alunos que transitam para o 8º e 9º anos de escolaridade devem manter a turma a que 

pertenciam no ano letivo anterior, salvo decisão em contrário do competente conselho de 

turma, emitida na reunião final do 3º período e registada em documento próprio elaborado 

para o efeito, e validada pelos órgãos de gestão do agrupamento. 

No 3º ciclo, os alunos retidos são distribuídos de modo equitativo pelas turmas do respetivo 

ano de escolaridade. 

Os alunos com duas retenções no mesmo ciclo ou três em ciclos diferentes serão inscritos em 

turmas de curso vocacionais, ouvidos os respetivos encarregados de educação e os Serviços de 

Psicologia e Orientação.  

 

CAPÍTULO III 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma é de 26 

alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos. 

Devem ser agregados na mesma turma os alunos que têm a disciplina de Francês e que sejam 

do mesmo Curso;  

Aos alunos que tenham disciplinas em atraso, em número suficiente para constituir uma 

turma, deve ser-lhes atribuído, na medida do possível, um horário dessas disciplinas à mesma 

hora nos anos subsequentes.  

No 12º ano, as turmas devem ser constituídas com base nas disciplinas de opção. 

 

CAPÍTULO IV 

CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um 

máximo de 30 alunos. 

É possível agregar componentes de formação comuns, ou disciplinas comuns, de dois cursos 

diferentes numa só turma, mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria 

de funcionamento dos cursos, não devendo os grupos a constituir ultrapassar, nem o número 

máximo nem o número mínimo de alunos previstos na legislação em vigor. 

As turmas dos anos sequenciais dos cursos profissionais só podem funcionar com um número 

de alunos inferior ao previsto, quando não for possível concretizar o definido no número 

anterior. 



 

 

CAPÍTULO V 

FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

No ensino secundário recorrente, o número de alunos para constituição de uma turma é de 

30, extinguindo-se a turma ou agregando com outra do mesmo estabelecimento quando 

reduzida a menos de vinte e cinco. 

As turmas iniciais de Educação e Formação de Adultos são constituídas por um número 

mínimo de 26 e máximo de 30 alunos, agregando-se ou extinguindo-se quando as turmas de 

continuação apresentarem um número de alunos inferior a doze. 

As turmas de Formação de adultos são constituídas por alunos encaminhados pelo CQEP 

(Centro para Qualificação e Ensino Profissional) ou que se inscrevam diretamente nos serviços 

da escola. 

 

 

Amora, 12 de junho de 2014 

 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Simão Augusto Cadete 

 


