
INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo é um instrumento privilegiado de 

mobilização em torno de uma ideia de “Escola” e de um 

conjunto de objetivos comuns, procurando expressar as 

linhas de orientação da política educativa da Escola, 

identificar os seus principais problemas e necessidades, 

definir os seus eixos estruturantes e princípios 

orientadores, fruto de aspirações da comunidade escolar, 

do seu passado, das suas tradições culturais e das 

condições organizacionais do presente que lhe são 

próprias.  

A sua visão e missão assentam no pressuposto de que as 

autonomias conduzem a políticas educativas escolares cada 

vez mais ajustadas às realidades locais e às necessidades 

individuais, de forma a garantir a qualidade organizacional 

de todas as suas estruturas e a conferir a gestão eficaz e 

eficiente da Escola enquanto organização. 

VISÃO 

A ESFD pretende afirmar-se como instituição de ensino 

público de referência na promoção de uma cultura de 

qualidade e rigor, tendo por base um conceito alargado de 

currículo que integre todas as atividades de aprendizagem 

proporcionadas pela Escola, quer estas resultem de 

intenções e propósitos explícitos, quer decorram da 

própria organização interna. 

MISSÂO 

A Missão da Escola – “Promover o sucesso educativo numa 

Escola de qualidade” - é inerente à sua criação e 

integração no sistema educativo. A ESFD tem metas 

fundamentais que visam consolidar o sucesso e diminuir a 

taxa de retenção e abandono escolar em todos os níveis de 
ensino. Tem por missão garantir aos seus alunos uma 

formação integral e de qualidade, que os habilite com os 

conhecimentos e competências necessários ao 

prosseguimento de estudos ou ao desempenho de uma 
atividade profissional com sucesso. Uma formação assente 

nos valores inscritos neste Projeto, que valorize o espírito 

crítico, fomente literacias e desenvolva capacidades e 

competências para responder aos desafios da sociedade em 

que vivem, com plena consciência cívica. 
 

PRINCÍPIOS E VALORES 

Os valores prosseguidos representam um compromisso de 

natureza cívica, profissional e social para todos os 

membros da comunidade educativa, potenciam a 

qualidade do sucesso educativo (Missão), inscrevem a 

ESFD como escola de referência (Visão) e são os seguintes: 

 A formação integral do aluno.  

 A alfabetização cultural, com vista ao 

desenvolvimento de cidadãos ativos e interventivos; 

 A integração, consubstanciada nos desafios de uma 

sociedade multicultural de informação e 

conhecimento; 

 O pluralismo, com base no funcionamento de 

estruturas participadas pela comunidade educativa; 

 Uma imagem positiva, assente num clima de escola e 

no relacionamento interpessoal e que potencie os 

afetos e o sentimento de pertença e afiliação face à 

Escola; 

 A Língua Portuguesa, como matriz da identidade 

pessoal e social e como suporte de aquisições 

múltiplas, de aprendizagem e formação ao longo da 

vida; 

 A abertura da Escola ao meio. 

 A avaliação, como uma cultura formativa de escola, 

que tenha como objetivo reforçar a auto-estima 

institucional e melhorar os níveis de eficácia e 

eficiência. 

 

COMPROMISSOS ESTRATÉGICOS 

1. Compromissos Educativos 

 Promover a qualidade das aprendizagens. 

 Assegurar o funcionamento de todos os cursos que 

permitam manter a procura da Escola a níveis 

superiores aos da oferta. 

 Desenvolver Projetos interdisciplinares e de abertura 

à comunidade.  

 Contribuir para a autonomia pedagógica da Escola. 

 Desenvolver projetos, no âmbito do programa 

Erasmus+. 

2. Compromissos Organizacionais 

 Promover a gestão eficaz e eficiente da Escola, 

apelando à participação e responsabilização dos 

diversos membros da comunidade educativa. 

  Optimizar os espaços da Escola, rentabilizando os 

recursos materiais e tecnológicos existentes. 

 Desenvolver um Plano de Formação Contínua, tendo 

em vista as reais necessidades da Escola.  

 Implementar e desenvolver meios técnicos e novas 

formas de gestão e comunicação.  

 Servir bem a Comunidade Educativa, de acordo com os 

parâmetros de exigência, rigor, disponibilidade e 

imparcialidade que devem ser, hoje e sempre, 

exigidos por todos os cidadãos.  



 Proporcionar a toda a Comunidade Escolar as 

melhores condições de ensino‐aprendizagem, de 

segurança, de trabalho e de lazer. 

3. Compromissos com a Comunidade Educativa 

 Promover um sentimento de pertença, sustentado em 

valores e princípios comuns. 

  Estabelecer formas de cooperação com a 

comunidade, através de parcerias/protocolos.  

 Fomentar a interação e envolvimento dos diferentes 

atores da comunidade educativa em projetos comuns.  

 Aprofundar formas de ligação da Escola às famílias, 

encorajando a sua participação quer na vida da 

Escola, quer no acompanhamento, apoio e 

corresponsabilização pelo percurso escolar dos alunos. 

 Estabelecer uma estreita e célere comunicação no 

atendimento a Pais e Encarregados de Educação, via 

eletrónica, de pedidos de informação, esclarecimento 

e divulgação.  

 Realizar reuniões de informação com Pais e 

Encarregados de Educação. 

  Instituir uma relação proativa com a Associação de 

Estudantes que potencie a criação de um clima de 

Escola assente nos princípios da participação alargada 

e da responsabilização coletiva.  

EIXOS E PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Os compromissos anteriormente apresentados assentam em 

torno de cinco grandes eixos, que visam delinear metas a 

alcançar pela ESFD no desenvolvimento deste PEE. 

 

Eixos Metas 

Resultados 

 escolares 

1. Diminuir a taxa de abandono escolar.  

2. Melhorar os resultados nos exames 

nacionais. 

3. Promover o sucesso escolar. 

Atividades 

e Projetos 

1. Promover atividades ambientais, 

artísticas, científicas, culturais e 

desportivas, no âmbito de todos os 

currículos. 

 

Ambiente 

Educativo 

1. Criar um ambiente de trabalho 

propício ao desenvolvimento do 

processo de ensino e de 

aprendizagem. 

2. Criar estruturas de combate à 

indisciplina e à violência em meio 

escolar. 

3. Reduzir o número de participações e 

procedimentos disciplinares. 

 

Serviços 

prestados à 

comunidade 

educativa 

1. Aumentar os níveis de satisfação da 

comunidade educativa com a 

qualidade e a eficácia dos serviços 

prestados. 

2. Melhorar a imagem e a representação 

social da ESFD junto das famílias e da 

comunidade em geral. 

 

Avaliação e 

monitorização 

dos 

resultados 

das ações 

desenvolvidas 

1. Diagnosticar  situações‐problema no 

processo de desenvolvimento para a 

autonomia. 

2. Promover e aplicar planos de 

melhoria para as situações – problema 

detetadas. 
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