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1.

PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 2020/2024

Introdução

Inserindo-se num quadro de democratização e de autonomia das Escolas, o Projeto
Educativo de Escola (PEE) define as políticas educativas da escola, constitui-se como uma
referência para a comunidade envolvente, apresenta-se como um documento estruturante das
mesmas e, simultaneamente, como um espaço promotor de responsabilidades partilhadas, assente
em princípios e valores comuns que consagram e orientam a ação educativa. Confere sentido à
gestão estratégica, por ser através dele que os órgãos de gestão escolar e os atores escolares
exercitam, no âmbito das margens de autonomia, das competências e capacidades de ação, o papel
de construtores de novos cenários e indutores de novas dinâmicas.
Este PEE estrutura-se com base na análise da avaliação do PEE anterior, na análise dos
resultados dos vários relatórios que enquadram a avaliação de escola, nas características da
comunidade e de acordo com as orientações legais estabelecidas na alínea a), do número dois, do
artigo três do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho, definindo o PEE como
”(…) o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus
órgãos de administração e gestão para um horizonte de quatro anos,(…)”.
Pretende-se que este projeto educativo se traduza num instrumento estratégico
fundamental para o cumprimento dos objetivos da escola, de onde partem todos os outros projetos
que configuram os seus diferentes graus de concretização. Deseja-se que seja objetivo e conciso,
permitindo a sedimentação da identidade da escola, a identificação das prioridades de intervenção
e linhas estratégicas, assim como a avaliação e divulgação.
Procuramos que os princípios que definem o PEE respondam às exigências presentes e
futuras na formação de pessoas, na construção de uma sociedade melhor.
A educação muda as pessoas que transformam o mundo.
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Identidade
Pensar a identidade, é realizar a diferença de ser, fazer, conhecer e viver com os outros.
2.1. História
Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral

Figura 1 - Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral

A Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral surgiu em 1981, pela
Portaria n.º 118/81 de 24 de setembro, tendo sido então designada por Escola Preparatória de
Santana. Inaugurada a 11 de outubro de 1982, iniciou o ano letivo de 1982/1983 com o 5.º e 6.º ano
de escolaridade.
A 12 de janeiro de 1984, a escola é rebatizada, passando a ser Escola Preparatória Bispo
Dom Manuel Ferreira Cabral, colocando esta destacada figura eclesiástica, nascida no concelho,
como patrono. A escola foi crescendo gradualmente e, em 1994, iniciam-se as aulas do Ensino
Secundário, dando-se, deste modo, um passo significativo, na democratização da oferta educativa.
Hoje é cada vez mais uma escola aberta e inclusiva das dinâmicas socioculturais que lhe conferem
um traço identitário diferenciado, uma história que densifica e estabiliza a unicidade, no espaçotempo da sua identidade.
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A Escola B+S Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral encontra-se inserida no concelho de
Santana, constituído por seis freguesias: Santana, Faial, São Jorge, São Roque do Faial, Arco de
São Jorge e Ilha. É um município com grande dispersão populacional, localizado na costa norte da
ilha da Madeira, a cerca de 312 metros de altitude média, ocupando uma área de 96,2 km2. Os seus
limites confinam com os dos concelhos de S. Vicente, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e
Machico, sendo limitado a Norte e Nordeste pelo Oceano Atlântico, à distancia de,
aproximadamente, 40 quilómetros da cidade do Funchal.

Figura 2 - Mapa da Ilha da Madeira - localização do Concelho de Santana

2.2. Princípios
Os Princípios explicam, conferem e orientam o quadro referencial da estratégia do projeto
educativo de escola, a saber:
A. Coerência e coesão – Procuramos garantir uma ideia condutora lógica, conectada,
coerente, articulada, no desenvolvimento de uma ideia estratégica, de um referencial
educativo comum. Entenda-se projeto como um sistema complexo de funcionalidades e
valores, na realização coordenada e intencional dos vetores basilares da identidade
escola.
B. Adaptabilidade e estabilidade – A realização do projeto, configura a perceção e ação,
de que é fundamental conseguir adaptar-se a novos e renovados contextos, às
dinâmicas sociais, mobilizando recursos para a resolução de problemas inesperados,
exigindo por parte de todos os atores educativos, a capacidade de, a partir da
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estabilidade identitária da escola, responder positivamente às dinâmicas desafiantes da
educação de futuro.
C. Sustentabilidade e responsabilidade – Traduz-se num processo de transformação
fundamentado, no qual a gestão e exploração organizacional das várias dimensões que
subentendem as áreas de intervenção: pedagógico-curricular, recursos, organização e
resultados, estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial, para satisfazer os
objetivos e expetativas do complexo equilíbrio civilizacional da humanidade.
D. Transparência e integridade – Pretendemos garantir transparência na integridade
conceptual, considerando decisivo que os diversos atores educativos e comunidade em
geral, saibam, simples, clara e objetivamente, qual o seu papel, plano de
responsabilidade e forma como expressam os valores éticos. Consideramos a
integridade conceptual acoplada à transparência, como o fator estabilizador, pessoal e
coletivo, da qualidade de realização deste referencial estratégico.
E. Inclusão e participação – Acreditamos que a equidade de ideias, densifica a qualidade
do sistema-projeto, tornando-o mais resiliente à complexidade de desafios sociais. As
possibilidades das diferenças de experiencias, conhecimentos e valores, define,
consolida e unifica a matriz de escola aprendente. No decurso reflexivo deste princípio,
diríamos que a participação inclusiva, reforça a autonomia e equidade envolvente, de
todos em tudo, definindo-se como marcador sistémico da educação.
2.3. Visão
O século XXI apresenta-se como um tempo e espaço dinâmicos, de mudança e inovação,
que requer, por parte das pessoas e instituições, abertura e adesão ao novo, ao inusitado, à
imprevisibilidade das dinâmicas societais. A interdependência global do mundo hodierno, indexado
na profunda sensibilidade às condições iniciais dos eventos e realizações, é cada vez mais evidente
e mesmo necessária. O sucesso da sociedade, da educação e, consequentemente, da comunidade
escolar assim o comunica. No decurso do exposto, identificamos como referencial universal o
“aprender”, fundeado em quatro grandes atratores:
1. Aprender a conhecer, evoluindo a partir da dúvida consciente, da curiosidade e
abertura ao novo, ao imprevisível, à dinâmica evolutiva do conhecimento, identificando,
refletindo e respondendo à complexidade de desafios comunitários. Nesta intenção, é
decisivo aprender a aprender, entendendo a educação como um continuum humano do
caminho de vida.
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2. Aprender a fazer, entendendo o ensino à realização de diversas tarefas materiais, no
concreto da aplicação prática dos conhecimentos teóricos de diversas competências. A
flexibilização de realização concreta de múltiplas tarefas confere uma capacidade
acrescida do aproveitamento sustentável das oportunidades oferecidas pelos diferentes
sistemas e dimensões sociais,
3. Aprender a viver em comunidade, reconhecendo e incluindo o outro, interpretando e
partilhando o ensino-aprendizagem, no desenvolvimento de uma cultura de paz,
compreensão e tolerância, aceitando as diferenças individuais como oportunidades de
descoberta e realização de todos;
4. Aprender a ser, traduzida no pleno desenvolvimento da pessoa (físico, emocional,
espiritual, …). Pretende-se educar pessoas autónomas, intelectualmente e
emocionalmente ativas e independentes, capazes de estabelecer relações
interpessoais, de comunicarem, cooperarem e evoluírem permanentemente, de
intervirem de forma consciente e proativa na sociedade.
2.4. Missão
A Educação é, objetivamente, o agente crítico, o marcador de realização, na arquitetura
consciente de uma sociedade de futuro, onde todos os atores que polarizam a escola confirmam,
partilham e realizam uma missão educativa escolar comum. Assim, preconizamos para todos os
intervenientes um percurso significativo de qualidade, especialização e, conducente à excelência de
desenvolvimento integral dos conhecimentos, capacidades, valores e atitudes dos alunos.
O nosso foco traduz-se em oferecer um percurso de rigor e de excelência, contribuindo para
o desenvolvimento integral dos alunos, conscientes das suas responsabilidades e participação num
mundo dinâmico em constante transformação.
2.5. Valores
Os valores são entendidos como os elementos e as características éticas, expressos
através da forma como atuamos e justificam o seu modo de estar e agir. Trata-se da relação
dinâmica construída entre a realidade individual e os elementos de contexto, relação essa que se
exprime através de atitudes, condutas e comportamentos. Assim, no decurso do enunciado, em
coerência com a complexidade de desafios que incitam a instituição escola, delineamos quatro
vetores de valores principiais, que agregam por sua vez, a fusão proximal de três valores integrados,
que sumarizam a ação da comunidade escolar:
1. Inclusão, partilha e bem-estar;
2. Liberdade, responsabilidade e disciplina;
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3. Exigência, criatividade e excelência;
4. Reflexão, inovação e resiliência.
2.6. Perfil dos alunos
Desenvolver as diversas áreas de competência, referidas no perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória, suscitadas pelas aprendizagens essenciais dos organizadores,
conhecimentos, capacidades e atitudes. Considerando como referenciais prioritários o identificado
nos princípios, visão, missão e valores do presente projeto educativo de escola.
O ser melhor pessoa, melhor aluno é o binómio que auto-refere o sucesso educativo do
perfil dos alunos. Considerando o processo, as aprendizagens, a dimensão critica no sucesso dos
resultados dos alunos. A disponibilidade, autonomia, motivação, exigência, disciplina, resiliência e
a felicidade para aprender, são os elementos contextuais que interativamente consideramos, como
críticos na concretização do perfil dos alunos de sucesso.
2.7. Perfil dos educadores
Consideramos que o educador é aquele que transforma a atitude e comportamentos dos
alunos, não apenas ensinando, estritamente, conteúdos programáticos, mas reafirmando, no
decurso da sua ação letiva, valores facilitadores e capacitadores do desenvolvimento da sua
formação integral. Atentamos como quadro referencial do perfil dos educadores os seguintes três
atratores:
A. As qualidades e capacidades intelectuais e científicas, pela constante atualização e
aprofundamento de saberes, ao rigor científico e à diversidade de conhecimentos;
B. As qualidades e capacidades humanas e éticas, quanto à abertura e aceitação, nas
relações, desenvolvimento e autonomia pessoais, ao compromisso e valorização do
outro, acreditando e motivando-os na procura do sucesso;
C. As qualidades e capacidades profissionais e de profissionalidade, partilhando
experiências e práticas pedagógicas, desenvolvendo uma boa gestão da sala de aula,
justificada na procura de formação contínua; que desenvolve estratégias substantivas
de comunicação; que promove a felicidade de ser profissional de educação, na
comunidade profissional de aprendizagem.
Os nossos educadores investem de forma constante e proativa, na atualização,
aprofundamento e consolidação dos saberes. Estão permanentemente abertos ao
diálogo e à formação de compromissos com os alunos, Encarregados de Educação (EE)
e comunidade, em concordância com os valores que orientam uma educação de
sucesso.
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2.8. O território dinâmico da identidade oculta
Estamos convictos que a complexidade deste nosso tempo hodierno é manifestamente
simbiótico dos processos dinâmicos de mudança, de criação e de inovação educacional. No decurso
desta ideia, a escola constitui uma territorialidade espacial e cultural, onde se exprime o jogo
inclusivo dos atores educativos internos-externos que, interativamente, concretiza a sua identidade.
Por isso, a sua análise só tem verdadeiro sentido se conseguir mobilizar todas as dimensões
pessoais, simbólicas e políticas da vida escolar, não reduzindo o pensamento e a ação educativa,
a perspetivas tecnicistas, de gestão ou de eficácia e eficiência administrativas, absolutamente
visíveis e materialmente quantificáveis. Se queremos tornar visível, a parte inconsciente da
identidade, então temos todos de ser intencionais, na consciencialização e promoção dos princípios,
visão, missão e valores que fundem a parte invisível da cultura organizacional de escola. Diríamos,
neste estágio de complexidade, a cultura produz, recursivamente, o curriculum vitae de ser, sentir,
pensar e perceber a organização, influenciando as suas relações, ideias, crenças, premissas e
rituais.
No decurso do enunciado, as dinâmicas de grupo, no referente às relações, objetivos,
expetativas, comunicação e realizações devem ser reconhecidas, refletidas e partilhadas,
desenvolvendo uma estratégia deliberada, entenda-se intencional, no que se refere à identificação
e consolidação da matriz identitária de escola. Diríamos, que devem ser, promovidos, organizados
e consolidados, eventos, atividades e ações, suscetíveis do desenvolvimento da identidade, por
exemplo: celebração do aniversário da escola, participação da comunidade educativa, na festa dos
compadres, intercâmbios, jogos da comunidade, formações, fóruns, exposições, apresentações,
reuniões de reflexão, convívios, documentos, publicações, revistas, comemorações, representações
oficiais e não-oficiais, site oficial, página online, organização de antigos alunos, participação, mérito,
reconhecimento, publicitação de realizações desportivas, sociais, culturais e ou académicas dos
diversos atores educativos, protocolos com diversas instituições e organizações do concelho,
regional, nacional e internacionais, considerando que todas as atitudes, ações e comportamentos
da globalidade da comunidade educativa, são veículos comunicantes efetivos da identidade da
organização escola.
Acreditando que a identidade se revela através do processo de sociabilização
organizacional e profissional de diferentes micro macro culturas, verificamos que o poder invisível
da identidade, é efetivamente concreto e muito visível no seu impacto, reconhecendo-se na
visibilidade dos diversos mecanismos, dispositivos, funções, relações, comportamentos, atitudes e
discursos, pensados e experimentados, no decurso normal da vida educativa. A matriz de
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identidade, densifica-se na relação dinâmica do binómio discurso-prática, coerente, sustentável e
integrado.
Em suma, a parte invisível da identidade, revela-se recursivamente, na cultura de escola,
desempenhando uma função crítica, considerando que é uma forma de gerir incertezas, de
transformação de pessoas que por sua vez mudam sociedades, que amplificam o futuro, tornandoo menos incerto, mais previsível e de maior sucesso. Esta estabilidade dinâmica de futuro, este
bem-estar organizacional, arquiteta-se no enriquecimento de experiências afetivas, à coesão
interpessoal, à autonomia e partilha de realizações, ao fortalecimento das ligações, às crenças e
laços coletivos, na ação concreta da missão do projeto educativo. Deve-se perceber a ação como
prerrogativa exclusiva ao ser humano em constante presença e relação de outros. Isso significa
compreender que a identificação e reconhecimento (inatos de uma ação em um meio social) de um
indivíduo com outros, permite construções dos vários indivíduos que compartilham de um mesmo
espaço-tempo de ação. Estas construções edificam a realidade do quotidiano e consequentemente
a identidade coletiva do projeto educativo de escola.
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Identificação de prioridades de intervenção e orientações
estratégicas
3.1. Prioridades de intervenção

Diagnóstico

Identificação

Justificação

3.1.1. Diagnóstico
Da reflexão sobre a avaliação do PEE precedente, construída a partir dos vários relatórios
que enquadram a avaliação de escola, devemos considerar que os objetivos a que se propunha
foram, globalmente, cumpridos. É de realçar a melhoria de resultados, com destaque nos últimos
anos, atingindo, em várias disciplinas, dos três ciclos de ensino, das OMF e do ensino recorrente,
100% de sucesso. Verificamos também que houve convergência entre a avaliação interna e externa.
Verificamos que houve uma tendência de melhoria no que se refere à assiduidade e à disciplina.
No contexto da educação para a excelência, a escola propõe-se dar continuidade às
prioridades com impacto na promoção do sucesso dos alunos e naturalmente incluir e sistematizar
as áreas de intervenção: resultados, pedagógico curricular, organizacional e recursos, que
contextualizam a identidade escola conforme os princípios, visão, missão e valores incluídos no
atual PEE.
As definições de prioridades nas diferentes dimensões incluem também as alterações
legislativas do sistema educativo, enunciadas nos documentos de autonomia e flexibilidade
curricular, educação inclusiva, perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
complementadas com contexto da sociedade pandémica que fez transparecer algumas
insuficiências nas diferentes modalidades do ensino-aprendizagem.
Da reflexão das várias áreas de intervenção e consequentes dimensões, verificamos a
necessidade de harmonizar e redefinir os respetivos objetivos estratégicos.
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3.1.2. Identificação – justificação
1. Promover o sucesso educativo:
a) Desenvolver a qualidade de ensino por forma a promover o sucesso. Área de
intervenção: Resultados - Dimensão: Sucesso.
2. Consolidar a identidade de escola:
a) Procurar desenvolver diversas experiências relacionais e organizacionais na
construção de um objetivo coletivo comum. Área de intervenção: Organizacional Dimensão: Cultura de escola.
3. Proporcionar uma oferta educativa e formativa diferenciada:
a) A escola deve promover uma oferta educativa e formativa harmonizada às
necessidades e interesses dos alunos e respetivas famílias, tendo em conta o
contexto comunitário. Área de intervenção: Pedagógico-curricular. Dimensão: Oferta
Educativa e Formativa.
4. Promover a disciplina:
a) A adoção de atitudes e comportamentos responsáveis dos alunos melhora de forma
significativa a sua motivação e o seu desempenho no ato de aprender,
proporcionando um clima positivo e de segurança. Área de intervenção: Resultados
Dimensão: Disciplina.
5. Gerir eficazmente os Recursos:
a) A gestão otimizada dos recursos humanos e materiais para eficaz prestação dos
serviços. Área de intervenção: Recursos: Dimensão: Todas.
6. Conferir coerência, operacionalidade e sustentabilidade às práticas de ação
educativa:
a)

Os procedimentos instalados devem obedecer a princípios de coerência, interação
e complementaridade. Área de intervenção: Organizacional: Dimensão: Todas.
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3.2. Áreas de intervenção

Monitorização
e avaliação

Sucesso

Planeamento
e articulação

Disciplina

Oferta
educativa e
formativa

Práticas
de
ensino

Cultura
de
Escola

Relação com
a comunidade

Objetivos
estratégicos

Social

Infraestruturas

Equipamentos

Plano
Educativoidentidade

Pessoal
não
docente

Autoavaliação
e melhoria

Pessoal
Docente
Liderança

Alunos

Diagrama 1 - Representação das Áreas de Intervenção e Dimensões
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Pedagógico-curricular - Queremos referir que o ato dinâmico da ação pedagógica é
interativo do referente curricular. A prática concreta pedagógico-curricular emerge para capacitar o
sucesso educativo dos alunos na construção ativa dos conhecimentos, capacidades e atitudes.

1.1. Práticas de
ensino

1. Implementar práticas de
ensino e aprendizagem
inclusivas;
2. Colocar os recursos
tecnológicos ao serviço
da prática educativa;
3. Adotar a multi, inter e
transdisciplinaridade, de
forma a desenvolver as
áreas de competência
referenciadas no perfil
dos alunos à saída da
escolaridade
obrigatória;
4.Utilizar metodologias
ativas (exemplo:
metodologia de
projeto….).

1. PedagógicoCurricular

1.2. Oferta
Educativa e
formativa

1.Facultar aos alunos uma
variedade de ofertas
formativas para que possam
escolher de acordo com as
suas expectativas e aptidões;
2.Compatibilizar a oferta
educativa e formativa aos
recursos existentes na
escola;
3.Adequar a oferta formativa às
necessidades e
possibilidades da
comunidade. (Instituições de
carater social, desportivo,
económicas e financeiras…).

1.3.
Planeamento e
articulação

1.Planear as ações didáticopedagógicas considerando as
aprendizagens essenciais e os
documentos oficiais em vigor;
2.Garantir o caráter dinâmico e
harmonioso das planificações
em conformidade com as
aprendizagens essenciais;
3.Elaborar um desenho curricular
de escola e de turma, de acordo
com os pressupostos do PEE;
4.Respeitar as opções
estruturantes do currículo
inscritas no PEE. (Domínios de
Autonomia Curricular,
Cidadania e Desenvolvimento,
projetos,…).

1.4.
Monitorização e
avaliação

1.Diversificar instrumentos,
técnicas e metodologias
de avaliação.
2.Contemplar os vários
tipos de avaliação:
- Diagnóstica;
- Formativa;
- Sumativa;
- Auto e heteroavaliação;
3.Monitorizar e ajustar a
evolução das
aprendizagens dos
alunos;
4.Envolver os alunos no
seu processo de
avaliação;
5.Dar conhecimento dos
documentos informativos
sobre a avaliação dos
alunos aos pais/EE.

Diagrama 2 - Representação da Área de Intervenção – Pedagógico-Curricular – Dimensões e objetivos estratégicos
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Resultados – Entenda-se, como consequência a ação de aprender. Neste contexto, as
aprendizagens conferem ao ensino uma determinação de processo e os resultados, o efeito causal
da qualidade das aprendizagens. Sumariamente, diríamos que a ação, assume a primazia educativa
em lugar do fim, entenda-se resultados.

2. Resultados

2.4. Social

2.1. Sucesso

1. Melhorar e/ou consolidar os resultados escolares
de acordo com as taxas de sucesso de transição/
aprovação: Anexo A;
2. Atingir as taxas de sucesso definidas, em cada
grupo disciplinar, para as disciplinas do currículo
por ano de escolaridade: Anexo B;
3.Fazer convergir a avaliação interna – externa;
4.Melhorar a taxa do sucesso escolar em 0,5 ponto
percentual por ano escolar nas disciplinas:
- Matemática 9.º ano;
- Matemática A 10.º ano;
- Física e Química, Matemática A e MACS -11.º
ano;
5.Melhorar a taxa do sucesso escolar em 0,25
pontos percentuais por ano escolar nas
disciplinas:
- Português, Inglês e Matemática 7.º ano;
- Inglês, Português e Matemática 8.º ano;
- Inglês 9.º ano;
6.Fazer convergir a avaliação das provas/exames
nacionais com a avaliação interna final em 0,30
valores por ano:
- Física e Química A e Biologia 11.º ano;
- Matemática A, História A 12.º ano.
7.Fazer convergir avaliação das provas/exames
nacionais com a avaliação interna final em 0,15
valores por ano:
- Geografia, MACS e Filosofia 11.º ano;
- Português 12.º ano;
8.Garantir a conclusão do processo formativo de
pelo menos 70% dos alunos inscritos nas OMF.

2.2. Disciplina

1.Consciencializar os
alunos para a
importância de atitudes e
comportamentos de
acordo com os valores
inscritos PEE;
2.Consciencializar e
Responsabilizar os EE
pelo cumprimento das
regras e normas de
conduta previstas no
Estatuto do Aluno e no
Regulamento Interno da
Escola;
3.Propiciar a harmonia no
espaço escolar,
prevenindo e
minimizando
comportamentos de
indisciplina, conflito e
insegurança.

2.3. Relação
com a
comunidade

1.Promover atividades de
âmbito diverso e com
interesse para a
comunidade educativa;
2.Aproximar o meio
envolvente das
atividades dinamizadas
pela escola;
3.Promover a
participação dos alunos
em projetos, clubes,
intercâmbios e
desporto escolar.

1.Desenvolver
projetos ou clubes
ligados à educação
e sensibilização
ambiental;
2.Dinamizar projetos
de voluntariado que
envolvam a
comunidade e o
meio;
3.Reconhecer as
atitudes e valores
evidenciadas pelos
alunos.
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Recursos – Entendemos como uma unidade recursiva, de uma ou mais dimensões
consideradas como meios para realizar o objetivo superior da educação. Neste sentido, os recursos
sendo importantes, ainda assim, estão ao serviço dos conhecimentos, capacidades, valores e
atitudes da transformação educativa de sucesso.

3. Recursos

3.1. Alunos

1.Dinamizar ações de
formação/sensibilização
promotoras do
desenvolvimento de
competências
essenciais aos projetos
de vida dos alunos;
2.Empreender ações de
formação/sensibilização
em áreas em que os
alunos revelam lacunas,
como a
atenção/concentração e
a organização e
metodologia de estudo;
3.Reforçar o
acompanhamento do
Serviço de Apoio
Psicopedagógico e de
Orientação Escolar e
Profissional (SPO).

3.2. Pessoal
docente

1.Dinamizar formação em
conformidade com as
prioridades constantes no
PEE;
2.Valorizar a participação em
formações/fóruns/reflexões
ou outras ações de
sensibilização para além
das prioridades
identificadas no PEE;
3.Desenvolver ações de
formação coerentes com o
perfil do educador.

3.3. Pessoal
não docente

1.Dinamizar formação de
acordo com o exercício
das funções atribuídas;
2.Participar em
formações/fóruns/refle
xões ou outras ações
de sensibilização
tendo em conta as
relações laborais;
3.Desenvolver ações de
formação nas áreas
das várias
competências.

3.5.
Infraestruturas

3.4.
Equipamentos

1.Adquirir novos
equipamentos
informáticos
(Hardware e
Software);
2.Melhorar o
funcionamento dos
computadores;
3.Instalar quadros
interativos ou
projetores nas
salas de aula;
4.Melhorar a rede
informática em
toda a escola.

1.Diligenciar junto às
entidades tutelares a
concretização da:
a) Requalificação do
polidesportivo da
escola: piso, vedação e
cobertura;
b) Renovação da
cobertura entre
pavilhões;
c) Requalificação da
cobertura do 2.º
Pavilhão;
d) Substituição da
cobertura do pavilhão
desportivo;
e) Substituição da
rede de água potável.
f) Utilização de
energias renováveis;
2.Remodelar o átrio do 4
pavilhão com criação de
sala polivalente;
3.Dinamizar espaços
físicos da escola
(biblioteca, sala de
recursos…).

Diagrama 4 - Representação da Área de Intervenção – Recursos – Dimensões e objetivos estratégicos
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Organizacional – Esta é uma área de intervenção que se refere, globalmente, à forma
como escola é pensada, liderada, organizada e realizada nos diferentes planos de responsabilidade
e de competências. A organização confere a identidade de escola, a partir da interação complexa
de valores, crenças, normas, rituais, relações, competências, práticas e ações. No decurso do
referido, a cultura e os comportamentos organizacionais e as capacidades de autoavaliação e de
melhoria constantes, conferem e projetam a instituição escola, muito para além da comunidade
educativa, com impacto evidente, no desenvolvimento de cidadãos conscientes, livres e socialmente
participativos.

4. Organizacional
4.1. Cultura de
Escola

1.Aproximar o meio
envolvente das atividades
dinamizadas pela escola.
(EE, Instituições,
organizações …);
2.Realizar parcerias oficiais
com entidades exteriores
contextualizadas às áreas
de intervenção e eixos
estratégicos;
3.Promover atividades de
âmbito diverso e com
interesse para a
comunidade educativa.

4.4. Liderança

4.2. Plano
EducativoIdentidade

4.3.
Autoavaliação
e melhoria

1.Consolidar a participação dos
pais e EE no acompanhamento
do processo educativo dos seus
educandos;
2.Promover sessões de
esclarecimento/ sensibilização
destinadas aos pais/EE sobre
temáticas pertinentes;
3.Desenvolver
projetos/atividades/ações
relacionadas com a educação e
sensibilização ambiental, saúde e
bem-estar;
4.Proporcionar uma oferta
formativa/educativa diversificada,
que corresponda às
necessidades e expectativas dos
alunos e respetivas famílias tendo
em conta o contexto comunitário.

1.Acompanhar a
monitorização do
cumprimento dos
objetivos estratégicos;
2.Refletir e partilhar as
práticas e experiências
no desempenho das
várias funções;
3.Desenvolver e
fortalecer as
interações horizontais
e verticais no plano da
responsabilidade e
áreas de competência.

1.Cumprir e fazer cumprir a
identidade no PEE;
2.Assegurar a aplicabilidade
das áreas de intervenção
que integram o PEE;
3.Referenciar e qualificar a
tomada de decisão de
acordo com os relatórios
(ex: PAA, avaliação Interna,
avaliação externa…)
produzidos pelas várias
estruturas e organismos da
escola;
4.Consolidar e simplificar o
processo de comunicação
entre os vários atores do
processo educativo;
5.Conhecer as competências
humanas, éticas, científicas
e profissionais do pessoal
não docente e harmonizar
com o exercício das funções
e responsabilidades
atribuídas.
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Avaliação
A avaliação do PEE será efetuada de forma anual, assim como no final da sua vigência.
Para proceder à avaliação do PEE deve ser constituída uma equipa de avaliação que, tendo

em conta vários indicadores e meios de verificação, irá aferir o cumprimento dos objetivos
estratégicos traçados. Deverá assim, ter-se em linha de conta, os resultados dos vários relatórios
que enquadram a avaliação de escola, o balanço do plano anual de atividades, a avaliação da
execução do PAE por grupo disciplinar, as taxas de sucesso anuais, os resultados das
classificações internas e externas e o plano de melhoria de escola.
De acordo com a avaliação de escola, poderá haver a necessidade de implementar medidas
adicionais com vista a um ajustamento do PEE, em harmonia com os novos desafios socioculturais.
Todos os procedimentos supracitados visam aferir eventuais problemas e definir estratégias
para a sua resolução, almejando o sucesso do processo de ensino/aprendizagem, bem como a
construção de uma escola, no seu todo, mais capaz de corresponder às expetativas da comunidade
e exigências de uma escola de futuro.
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Divulgação
O presente projeto educativo, após aprovação pelos órgãos competentes, deverá ser

divulgado a todos os membros da comunidade educativa. Assim, o mesmo será objeto de
apresentação à comunidade, em reunião com a comunidade e seus representantes, com as
entidades locais, na escola e fora dela, envolvendo e chamando a comunidade a participar e
conhecer a identidade que comunica a história, os princípios, a visão a missão e os valores. Deve
também ser publicado na página web da escola, colocado na plataforma digital da escola, enviado
por correio eletrónico à comunidade educativa (alunos, EE, pessoal docente e não docente),
impresso e disponibilizado, para consulta permanente, em suporte de papel, na biblioteca da escola.
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Anexos

Anexo A
Taxas de sucesso de transição/aprovação

Anos letivos

5.º 6.º
ano ano

7.º
ano

Ensino
Ensino regular
95% 95% 85%
Ensino Profissional -------

8.º
ano

9.º
ano

10.º
ano

11.º
ano

12.º
ano

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

90%
---

90%
---

85%
---

90%
---

90%
---

--70%

--80%

--90%

Anexo B
Taxas de sucesso por disciplina

Anos letivos
Disciplinas
Aplicações Informática B
Biologia
Biologia e Geologia A
Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais
Dança
Educação Física
Educação Musical
Educação Tecnológica
Educação Visual
EMRC
Expressão Dramática
Filosofia
Física
Física e Química A
Físico-Química
Francês
Geografia
Geologia
História
História e Geografia de Portugal
Inglês
MACS
Matemática
Português
Psicologia B
Química
TIC

5.º
ano
----------

6.º
ano
----------

90%
---90%
85%
90%
90%
95%
---------------------------90%
85%
---90%
92%
------85%

90%
---90%
85%
90%
90%
95%
---------------------------90%
90%
---90%
92%
------85%

7.º
ano
---------90%
90%
90%
90%
---90%
90%
95%
85%
---------85%
90%
85%
---80%
---80%
---80%
80%
------85%

8.º
ano
---------90%
90%
90%
90%
---90%
90%
95%
85%
---------85%
90%
85%
---85%
---83%
---75%
86%
------85%

9.º
ano
---------90%
90%
---90%
------90%
95%
------------85%
90%
90%
---90%
---85%
---70%
90%
------85%

10.º
ano
------90%

11.º
ano
------90%

12.º
ano
95%
90%
----

------90%
---------90%
---80%
---85%
---95%
85%
---70%
---90%
80%
70%
90%
----------

------90%
---------90%
---85%
---75%
---95%
90%
---80%
---95%
70%
70%
95%
----------

------90%
---------90%
------90%
---------85%
90%
80%
---100%
---75%
96%
90%
90%
----

