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ANEXO I 
 

ESTRUTURAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS.  
 

As estruturas técnico-pedagógicas da Escola têm como objetivo colaborar com o Diretor, Conselho 

Pedagógico e agentes educativos na implementação de práticas que promovam a existência de condições 

que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua atividade com as estruturas 

de orientação educativa. 

 

Biblioteca Escolar (BE) 

A Biblioteca da ESFD é uma estrutura de orientação 

educativa fundamental que concorre para a prossecução dos 

princípios e valores contemplados no RI da Escola. Desempenha 

um papel central nos domínios da leitura e da literacia da 

informação, no aprofundamento do conhecimento e da cultura, 

constituindo-se como pólo dinamizador da comunidade 

educativa nessas áreas. 

 

 

 

SPO Serviço de Psicologia e Orientação  

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade 

especializada de apoio educativo com atribuições e 

competências constituídas ao abrigo da legislação em vigor e 

de reconhecida autonomia técnico-científica. Sendo um 

parceiro na promoção da existência de condições que 

assegurem a plena integração escolar dos alunos, conjuga a 

sua atividade com as outras unidades de apoio especializado 

bem como de orientação educativa. 

 

 

Promoção e Educação para a Saúde 
(PES) 

O PES dá cumprimento às metas definidas pelo Ministério da 

Educação e Ciência em matéria de proteção e promoção da 

saúde em ambiente escolar. Promove, através de 

metodologias ativas e participativas, a adoção de estilos de 

vida saudáveis. Sensibiliza para os riscos associados à 

assunção de comportamentos de risco.  Promove o 

envolvimento da comunidade educativa, estimulando a 

participação de alunos, professores, assistentes operacionais 

e encarregados de educação na concretização das iniciativas 

programadas. Estabelece parcerias internas e externas, com 

vista à aplicação dos normativos legais referentes à 

educação sexual. 

 

EAE Equipa de Avaliação Especializada 

A Equipa de Avaliação Especializada destina-se a avaliar os 

alunos referenciados de acordo com o Decreto-lei nº3/2008, 

que eventualmente possam vir a necessitar de respostas 

educativas no âmbito da Educação Especial. 
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GIAA 
Gabinete de Integração e Apoio ao 

Aluno  

O Gabinete de Integração e de Apoio ao Aluno é uma 

estrutura de apoio e acompanhamento dos alunos com 

dificuldades de integração e com comportamentos menos 

adequados, tendo como valores a cidadania, a formação 

cívica e ética e a disciplina. Atua em tempo útil, nas 

situações de indisciplina, comportamento disruptivo e 

conflito, com vista ao acompanhamento pedagógico e à 

formação pessoal e social dos alunos. 

 

 

ASE Ação Social Escolar  

A Ação Social Escolar (ASE) visa auxiliar os alunos inseridos 

em agregados familiares com situação socioeconómica 

precária. Este serviço é coordenado pelo Diretor da Escola e 

o seu funcionamento assegurado por uma Assistente 

Técnica. 
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ANEXO II 

NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO 

 

Os apoios educativos constituem-se como um conjunto de medidas e ações desenvolvidas com base na 

articulação dos recursos e das atividades de apoio especializado existente na Escola, com vista à promoção 

do sucesso educativo numa escola inclusiva. 

 

 

 

Apoio Pedagógico Acrescido 

(APA) 

 

O Apoio Pedagógico Acrescido é uma modalidade de apoio 

educativo, sob a forma de aula ou de outra atividade 

adequada às dificuldades diagnosticadas, que permita aos 

alunos, individualmente ou em grupo, adquirir e desenvolver 

os conhecimentos e as competências; as capacidades, 

atitudes e valores consagrados nos currículos em vigor. 

 

 

Aula de Complemento 

Curricular 

 

Modalidade de apoio educativo dirigido a todos os alunos da 

turma, sob a forma de aulas, destinada a assegurar o 

cumprimento dos programas curriculares. Esta modalidade de 

apoio destina-se a todos os alunos inscritos na disciplina, 

sendo de carácter obrigatório.  

 

 

Apoio Pedagógico 

Personalizado (APP) 

 

O Apoio Pedagógico Personalizado é uma modalidade de 

apoio individualizado, concedido aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), abrangidos por 

legislação específica. 

 

 

Apoio Tutorial 
 

 

O Programa de Tutorias desenvolve medidas de apoio 

individual aos alunos, designadamente ao nível da integração 

na turma e na Escola.  

Aconselha e orienta no estudo e nas tarefas escolares os 

alunos tutorados. Desenvolve a sua ação de forma articulada 

com os diretores de turma, conselhos de turma, serviços 

especializados de apoio educativo, designadamente o SPO e 

Ensino Especial, e ainda com as famílias.  
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Oficinas e Laboratórios de 

Aprendizagem 

 

Os Laboratórios e Oficinas de Aprendizagem visam a 

promoção de aprendizagens diferenciadas e possibilitam o 

aperfeiçoamento dos instrumentos concetuais que permitam 

ao aluno aprender e pensar por si mesmo. Sendo espaços de 

estudo acompanhado e orientado por docentes das diferentes 

áreas disciplinares, a frequência é da livre iniciativa dos alunos e 

não tem caráter obrigatório. 

 

 

PEPLE- Ferreira Dias, 
Escola Multicultural  

 

 

O Programa de Ensino do Português Língua Estrangeira 

(PEPLE) destina-se a alunos estrangeiros, tendo em vista a sua 

integração social e visando possibilitar a aquisição dos 

conhecimentos para prosseguimento dos estudos. 

 

DELFScolaire 
 

DELFerreira 
 

 

O DELF, Diplôme d’Etudes de Langue Française, é um diploma 

oficial emitido pelo Ministério da Educação francês para 

certificar as competências dos candidatos estrangeiros em 

língua francesa. Destina-se aos alunos dos Ensinos Básico e 

Secundário, público ou privado, que pretendam candidatar-se 

ao DELF SCOLAIRE. 

 

 

Plano Nacional de Leitura 

 

O Plano Nacional da Leitura (PNL) é um projeto de âmbito 

nacional da responsabilidade do MEC em articulação com o 

Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos Assuntos 

Parlamentares. A nível de Escola, visa contribuir para o 

desenvolvimento e aprofundamento da leitura, quer em sala 

de aula, quer junto da comunidade escolar.   
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ANEXO III 
 

 
ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO 

 
O sucesso educativo constrói-se também com dinâmicas e práticas não exclusivas ao espaço determinado 

pela sala de aula. Estas atividades abrangem áreas muito diferenciadas e revestem diferentes modalidades 

(Projetos / Clubes / Núcleos / Espaços de intervenção…), que aqui se identificam:  

 

 
Open Discovery Space 

Projeto Europeu, onde se pretende construir uma infraestrutura 

multilinguística de e-learning que estimule e motive os professores, os 

alunos e os pais, para uma nova experiência de aprendizagem. Este projeto 

tem a participação do NUCLIO e do Galileo Teachers Training Programme.  

Realizar atividades de formação; implementar atividades inovadoras nas 

áreas curriculares que envolvem o uso de recursos educativos digitais; 

construir comunidades de professores colaboradores que desenvolvam e 

partilhem cenários de ensino; participar em concursos educacionais.  

 

Clube Multimédia 

Dar apoio aos alunos com mais dificuldade no domínio do software 

fundamental lecionado nas disciplinas de Oficina de Multimédia, 

combatendo o insucesso escolar nesta disciplina;  

Permitir a conclusão de trabalhos práticos iniciados nas aulas; dar apoio 

aos alunos da ESFD na preparação de documentos multimédia (por 

exemplo, elaboração de filmes relacionados com a sua área curricular); 

promover, pelo menos uma vez por ano, uma atividade que envolva 

alunos, professores e funcionários administrativos e auxiliares de educação 

(ex: exposição de fotografia “Todos Diferentes, todos Ferreira” 

 

Projeto de Sismologia 

Fornecer uma visão integradora da ciência, articulando-a com tecnologia, 

sociedade e ambiente. Promover nos alunos a literacia científica, bem 

como uma atitude positiva e empreendedora face à ciência. Promover a 

educação para a cidadania na comunidade educativa, na área do risco 

sísmico; estabelecer contactos com instituições, com vista a obter apoios 

técnicos e científicos. Desenvolver trabalho colaborativo entre alunos da 

mesma escola e de escolas internacionais parceiras no projeto.  

 

Núcleo de Ciências 

Construir e programar robôs, ocupando os alunos, nos seus tempos livres, 

com uma atividade enriquecedora e que pode ter importância nos seus 

percursos escolares. Trocar experiências com alunos de outras escolas do 

país, através da participação em competições robóticas de âmbito nacional 

(Festival Nacional de Robótica e Campeonato Nacional de Robôs). Motivar 

os alunos para uma área tecnologicamente avançada e altamente 

multidisciplinar e dar um contributo para uma maior divulgação da ciência 

e tecnologia junto das camadas jovens.  
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Eco-Escolas 

Promover a curiosidade científica e a implementação do método científico-

experimental, mediante a recolha e registo de informações de múltiplos 

parâmetros, em trabalho de campo e de laboratório (ou sala de aula). 

Fomentar a tomada de consciência e a mudança de comportamentos e 

atitudes, pela participação ativa da população, baseada numa consciência 

crítica, e na procura de conhecimento sobre as diversas áreas temáticas. 

Procurar soluções para os problemas dos ecossistemas, incentivando à 

participação dos alunos e restante comunidade e à sua intervenção na vida 

social e cultural.  

 

Desporto Escolar 

Contribuir para a formação integral dos alunos; sensibilizar e motivar os 

alunos para a prática da atividade física desportiva; combater o abandono 

e o insucesso escolar; fomentar o espírito desportivo; aumentar o número 

de participações dos alunos/atividades, bem como a qualidade das suas 

prestações.  

 

Projeto 
Educação pelos Pares 

Formar professores e alunos envolvidos no projeto. Trabalhar em equipa 

entre os professores responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na 

Escola. Preparar as brigadas escolares de intervenção. Colaborar em 

atividades comemorativas do Dia mundial de luta contra a SIDA. Ensinar e 

preparar alunos para comunicar e interagir com os outros; permitir e 

facilitar a abordagem do tema da educação sexual; trabalhar em 

articulação com o Projeto da Educação para a Saúde.  

 

 
Clube de Francês 

 
 

Fomentar o gosto pela aprendizagem da língua francesa;  

Divulgar vários aspetos da cultura/civilização francesa; contribuir para o 

desenvolvimento das competências de comunicação em língua 

estrangeira; criar laços de partilha e de solidariedade; promover o sentido 

de cidadania; motivar os alunos para a permanência na Escola durante os 

seus tempos livres; promover o convívio entre alunos, professores e 

comunidade escolar.  

 

 
ERASMUS + 

 

Programa da UE nos domínios da educação, formação, juventude e 

desporto para o período 2014-2020. O programa, através das Ações- 

Chave 1, 2 e 3, aumenta as oportunidades de cooperação e mobilidade 

com países parceiros. Este investimento em conhecimentos, habilidades e 

competências irá beneficiar indivíduos, instituições, organizações e a 

sociedade como um todo, contribuindo para o crescimento e para 

assegurar a prosperidade e a inclusão social na Europa. A Escola associou-

se a dois grupos europeus (o 2º nasceu do projeto etwinning) e submeteu 

para aprovação 2 projetos Erasmus+KA2 (Key A2 = Ação- Chave 2):  

1- “ Town Square as a meeting point of history, culture and social life” – 

Grécia (coordenadora), Portugal, Croácia, Turquia, Roménia e Espanha.  

2- “Geography of European Tourism” (GET) – Turquia (coordenadora, por 

ser uma escola de ensino profissional de Turismo), Croácia, Portugal e 

Alemanha.  
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Clio – Clube de História 
e Património 

 

Despertar o gosto pela História. Promover atividades de interesse 

histórico-cultural. Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de 

preservação do património. Envolver os alunos em atividades pedagógicas, 

de natureza histórica. Ampliar os horizontes dos nossos alunos, revelando-

lhes outras realidades. Preservar a identidade nacional.  

 

Clube Europeu 
 

Promover na ESFD a dimensão europeia da educação.  

Consciencializar alunos, pais, professores e membros da comunidade local 

para o conceito de interculturalidade. Realçar a preservação da identidade 

nacional no contexto das culturas europeias. Desenvolver capacidades 

linguísticas, culturais e sociais. Difundir a cidadania ativa, de modo a levar 

os alunos a aceitar as diferenças culturais entre os povos, as minorias e a 

combater a exclusão social.  

 

Clube de Leitura 
 

Fomentar nos alunos o gosto pela leitura; desenvolver competências de 

leitura: ler para interagir: leitor, texto e contexto; Ler para compreender, 

interpretar, apreciar e reagir.  

Dinamizar projetos ligados à leitura, tais como, a vinda de escritores à 

Escola e a “Semana da Leitura”. Dinamizar concursos de leitura e de escrita 

em parceria com a Biblioteca Escolar.  

 

Clube MUN – Model 
United Nations 

 

Preparar os alunos para participarem numa simulação das Nações Unidas, 

onde a língua inglesa é o meio de comunicação. Desenvolver competências 

tais como: trabalho de pesquisa, trabalho em equipa; capacidade 

argumentativa; desenvolvimento da língua inglesa em comunicação com 

nativos da língua em situação real de comunicação, perante uma audiência 

de caráter tanto formal como informal; desenvolver a autoconfiança para, 

profissionalmente, virem a lidar num mundo globalizado e, ainda, tomar 

conhecimento e ter participação ativa em relação aos problemas 

discutidos nas Nações Unidas.  

 

Clube de Origami 
 

Divulgar a arte do origami e apresentar uma perspetiva da sua utilização 

em contexto escolar como, por exemplo, no arranjo decorativo da Escola e 

participação em eventos. Motivar a participação de pais e familiares nas 

atividades dos alunos. Desenvolver atividades de reutilização do papel com 

vista à produção artística. Desenvolver competências na área das artes, 

geometria e da matemática (visualização, imaginação, criatividade, 

coordenação visual-motora, raciocínio, etc.). Fortalecer a paciência, 

persistência, atenção e capacidade de concentração.  

PM Plano da Matemática 

Promover nos alunos o gosto pela Matemática, incentivando-os e 

preparando-os para a participação nas Olimpíadas Portuguesas de 

Matemática (OPM), Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, 

Campeonato Internacional SuperTmatik Cálculo Mental, Campeonato 

SuperTmatik Quiz Matemática, Canguru Matemático sem Fronteiras e 

Pangea.  
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Projeto Arte e Ambiente 
 

Sensibilizar e capacitar alunos, professores e comunidade escolar, 

formando cidadãos conscientes das questões sócio-ambientais. Incentivar 

o desenvolvimento do espírito da participação cidadã na defesa e 

conservação do meio ambiente local e global, tendo em conta a melhoria 

da qualidade de vida e a sustentabilidade da Terra. Despertar nos 

alunos/professores e comunidade escolar, maior interesse e valorização 

por alguns temas ambientais, tornando-os capazes de relacionar as 

questões ambientais, às questões sócioeconómicas, culturais e políticas.  

 

 

Prémio Infante D. 
Henrique 

 

 

Programa internacional de desenvolvimento pessoal e social, dirigido a 

todos os jovens dos 14 aos 25 anos de idade, que os encoraja a 

desenvolverem-se como cidadãos ativos, participativos.  

Permitir, aos jovens, a aquisição de características essenciais em todo o 

seu percurso de vida: autoconfiança, autoestima, responsabilidade, 

cidadania ativa, liderança, trabalho em equipa, motivação, comunicação, 

consideração e a capacidade de aprendizagem.  

A implementação do prémio na ESFD está orientada para a dinamização de 

uma horta jovem solidária.  

 

 

Internet Segura 
 

 

Promover a utilização esclarecida, crítica e segura das tecnologias de 

informação e comunicação pelos alunos, professores e encarregados de 

educação  
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ANEXO IV 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Os Serviços Administrativos e Técnico-Pedagógicos abrangem as áreas de administração económica e financeira, 

gestão de edifícios, instalações e equipamentos, serviços culturais ou artísticos e apoio jurídico. De acordo 

com as necessidades da Escola e com a legislação em vigor, o Diretor pode estabelecer as parcerias, 

contratualizações ou aquisição de serviços que assegurem o planeamento, a gestão e o acompanhamento das 

diferentes ações ou projetos desenvolvidos pela Escola. 

 

 

 

Secretaria 
Serviços Administrativos 

Os Serviços Administrativos compreendem as áreas de 

expediente, alunos, pessoal, Ação Social Escolar (ASE), 

tesouraria e contabilidade. A utilização destes serviços 

obedece a regulamentação própria, afixada no local, e o seu 

funcionamento observa as disposições constantes na 

legislação em vigor, as determinações tutelares, os preceitos 

do RI da Escola e as instruções emanadas do Diretor. 

 

 
Assistentes 

Operacionais 
/Técnicos 

Serviços de Apoio 

Para além das atividades letivas – e também para apoio 

destas – a Escola coloca à disposição dos alunos e das 

famílias vários serviços os quais, de acordo com a sua 

tipologia e especificidade e de acordo com o número de 

utentes, carecem de pessoal – operacional e técnico – 

para um funcionamento adequado e eficaz. 

 

 

Moodle Ferreira Dias 

A plataforma Moodle é uma sala de aula virtual onde os 

alunos têm a possibilidade de acompanhar as atividades 

escolares pela Internet. Terão acesso aos conteúdos 

disponibilizados pelos professores, além de poderem 

disponibilizar trabalhos, debater temas em fóruns de 

discussão, tirar dúvidas via mensagens, entre outros 

recursos. 

 

Gestão de Atividades e Recursos 

Educativos (GARE) 

A Plataforma GARE - Gestão de Atividade e Recursos 

Educativos - é uma aplicação web, que funciona como 

um módulo do Moodle, e permite fazer uma gestão 

adequada dos vários recursos da Escola, no que 

concerne à gestão dos equipamentos e requisições de 

salas e materiais multimédia; ao registo e avaliação das 

atividades integradas no PAA. Toda a gestão de 

atividades e recursos educativos fica centralizada numa 

área que se encontra sempre disponível através da 

Internet. 
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GIAE Online 
GIAE Online 

A plataforma GIAE online visa otimizar a partilha de 

informação entre a Escola e os encarregados de 

educação. É uma plataforma com informação atualizada 

de cada um dos alunos que frequentam a Escola. Os EE 

têm acesso, em tempo real, a informações sobre os 

movimentos detalhados do cartão magnético e 

respetivo saldo; às faltas do aluno, com a informação 

sobre a disciplina, a data e o tipo de falta; às passagens 

do cartão na portaria da Escola e às refeições 

consumidas.  

 

CAI 

Comissão de Avaliação Interna  

A Comissão de Avaliação Interna é uma estrutura 

especializada, cuja missão consiste no planeamento, 

execução e desenvolvimento dos procedimentos de 

avaliação interna da Escola. Constitui-se como uma 

equipa de trabalho, dando cumprimento à Lei nº 

31/2002. 

 

 

Gabinete de Segurança 

O Gabinete de Segurança, em articulação com a Direção 

e as entidades de proteção civil, define as linhas 

estratégicas para as medidas de prevenção e segurança 

a aplicar na Escola, em situação de risco, 

consubstanciadas num Plano de Segurança. 

 

 

Gabinete de Informação e 
Divulgação  

 

O Gabinete de Informação e Divulgação  coordena toda 

a informação e comunicação interna, rentabilizando os 

instrumentos de divulgação existentes na Escola, numa 

lógica de inovação, eficiência e eficácia; visa otimizar os 

circuitos de comunicação com recurso ao potencial das 

TIC, nomeadamente através do enriquecimento da 

página web da Escola, correio electrónico, plataformas 

de e-learning, ecrãs LCD, blogues e placares; 

 

 

 

 

NovaFoco- Centro de Formação da 

Associação de Escolas de 

Cacém/Queluz 

O Centro de Formação de Escolas – NovaFoco está 

sediado na ESFD, abrange a Área Pedagógica (9A) e 

integra a Malha Atlântica, que é uma rede constituída 

por oito centros de formação. Tem como principais 

competências apoiar o processo de formação contínua 

dos professores, educadores de infância e pessoal não 

docente das escolas associadas e dinamizar o debate 

acerca de temáticas de educação e ensino, através da 

realização de encontros, seminários e simpósios; 
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ANEXO V 

 
PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 
É na interligação da Escola com os restantes parceiros sociais, em laços cada vez mais estreitos, que 

concretizamos os sonhos das novas sociedades.  

Se é verdade que os jovens têm, no seu horizonte, a sua futura vida laboral nas empresas do “concelho”, 

não é menos certo que as empresas têm nas escolas, os potenciais continuadores do património que 

edificaram. 

 

PARCERIAS ÂMBITO 
 

FORMA DE CONCRETIZAÇÃO 
 

 
 
 

 Autarquias:  

― Câmara Municipal de Sintra. 
― Juntas de Freguesia de 
Agualva e Mira Sintra 
 

 
― Recursos Pedagógicos.  
 
 
 
 
 
 
― Recursos materiais. 
 
  
― Apoios aos alunos. 
  
― Horta Solidária.  

 
― Apoio na concretização de projetos da 
Escola/Comunidade.  
 
― Apoio e implementação de atividades de 
literacias da Comunidade Educativa 
(Biblioteca Escolar).  
 
― Atribuição de verbas. (Cursos Profissionais; 
Centro de Formação)  
 
― Transportes para visitas de estudo.  
 
― Loja Solidária. ― Atribuição de verbas.  
 

 

 Centro de Formação 

NovaFoco 

 

 
― Formação contínua de  
Professores. 
 
― Formação de Pessoal não 
Docente.  
 
― Seminários temáticos.  
 

 
 
― Organização de ações de formação.  
 
 
― Colaboração com a Escola na organização 
dos seminários.  
 

 

 Centro de Saúde do 

Cacém (ACCES-
Sintra) 

 
 
 
 
― Saúde Escolar.  
 

 
― Equipa PES.  
 

― Campanhas de sensibilização a práticas de 
vida saudável  
 

― Vacinação  
 

― Banco de sangue 
 

 

 Rede de Bibliotecas 

Escolares.  

 
 
― Biblioteca Escolar 

 
― Apoio e implementação de atividades de 
literacias da Comunidade Educativa 
 
― Formação contínua da Professora 
Bibliotecária 
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 PSP e Escola Segura 

 
 

 
― Prevenção e segurança 

 
 
― Apoio no controlo das situações de risco à 
saída e entrada na Escola. 
 

― Formação no âmbito da violência entre 
pares e bulliyng.  
 

 

 Associação 

Humanitária dos 
Bombeiros 
Voluntários de 
Agualva-Cacém 
(AHBVAC) 

 
 
 
 
― Prevenção e Segurança  
 

 
 
 

― Prestação de socorro em acidente; 
 
― Apoio em estratégias de simulacro de 
incêndio ou pânico. 
 
 

 

 Proteção Civil 

 
 
― Prevenção e Segurança  
 

 
― Apoio, prevenção e aconselhamento em 
situações de risco. 
 

 

 

 Comissão de 

Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) 

 
 
 

― Apoio social e familiar  

 
 

― Sinalização e encaminhamento de alunos 
em risco (de abandono escolar, de maus 
tratos…). 

 

 Estabelecimento 

Prisional da 
Carregueira (EPC) 

 

 
 
 
― Ensino e aprendizagem 
 
 

 
 
― Desenvolvimento de atividades letivas 
destinadas aos reclusos do EPC. 
 

 
 Empresas e 

instituições de 
carácter público ou 
privado 
 

 Organizações não 

governamentais 
(ONG) 

 
 
 
 
― Inserção profissional.  
 

 
 
― Estágios em contexto de trabalho.  
 
― Acolhimento dos formandos dos cursos 
Profissionais para o desenvolvimento de 
atividades em contexto de trabalho.  
 

 
 Instituto de Emprego 

e Formação 
Profissional  
 

 Escolas Profissionais  

 
 
 

 
 
― Divulgação de oferta 
formativa  

 
 
― Receção de alunos para os Cursos 
Profissionais.  
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 Rede maior 
Empregabilidade ― 
Ensino Profissional  

 

 
― Coordenação da execução 
das políticas de educação e 
formação profissional.  

 
― Validação e certificação de 
competências.  

 

 
― Promoção da empregabilidade dos 
diplomados.  
 
 
― Inserção no mercado de trabalho  

 

 Movimento 

Associativo em 
Geral:  

- Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, 
Associação de Estudantes, 
Grupos folclóricos, 
bombeiros, escuteiros, 
centros sociais, paroquiais.  
 

  
― Atividades culturais.  
 
― Atividades desportivas.  
 
― Atividades recreativas. 
  
― Atividades de apoio social.  
 
― Atividades de apoio socio- 
educativo.  
 

 
 
 
 
 
― Colaboração e/ou participação na 
concretização do Plano Anual de Atividades 
da Escola. 
 

 

 Estabelecimentos de 

Ensino Superior 

 
 
 
― Projetos.  
 

 
 
 
― Colaboração na concretização de projetos.  
 
 

 

 Associação Olhar 

Ativo 

 

 
 
― Prática desportiva para 
invisuais 

 
 
― Utilização do Ginásio da Escola 
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ANEXO VI 

 
 
METAS EDUCATIVAS DE ESCOLA 

 
A estabelecer de uma forma realista aos eixos e princípios orientadores estabelecidos neste 

Projeto Educativo. 

 
 
 


