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“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode 
levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram 
de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 
 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que amam são pássaros 
em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas 
não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser 
ensinado. Só pode ser encorajado.” 
 

Rubem Alves 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e 137/2012, de 

2 de julho, reconhece, ao Agrupamento de Escolas ou Escola Não Agrupada, a habilitação para, no 

quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos, tomar decisões nos 

domínios da organização pedagógica, das opções estruturantes do currículo, da gestão dos 

recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, a corporalizar nos respetivos instrumentos desse exercício autonómico: o Projeto 

Educativo, o Regulamento Interno, os Planos Anual e Plurianual de Atividades e o Orçamento. 

Neste quadro, o Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa do 

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

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os 

valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada se propõe cumprir a sua função educativa. 

A ideia de projeto assume, assim, uma imagem antecipadora do caminho a seguir para conduzir a 

um estado de realidade. No entanto, projeto não é apenas intenção, é, também, ação, ação essa 

que deve trazer um valor acrescentado ao presente, mas a concretizar no futuro. Incorporando 

estas duas dimensões (projeto enquanto desígnio e plano antecipatório da ação e projeto enquanto 

ação), a elaboração do Projeto Educativo de Escola, assume especial relevância para a vida dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas. Significa, pois, a possibilidade de as escolas 

traçarem um caminho próprio, dando expressão concreta a princípios e linhas orientadoras gerais, 

assentes nas caraterísticas da comunidade educativa, de acordo com as diretrizes nacionais. Nesta 

medida, constitui uma construção privilegiada de mobilização em torno de uma conceção de 

“Escola” e de um conjunto de objetivos comuns. Ao identificar os seus principais problemas e 

carências, bem como, definir os seus eixos estruturantes, fruto não só do seu passado e das suas 

tradições culturais, mas, também, das suas atuais aspirações e condições organizacionais, a 

instituição estabelece políticas educativas próprias, permitindo-se, inclusive, a apropriação de um 

certo espaço de liberdade e afirmação que lhe propiciará identidade e reconhecimento, o que 

consubstancia a filosofia subjacente a uma dinâmica de escola. 

A sua visão e missão deverão, por conseguinte, assentar no pressuposto de que as autonomias 

conduzem a ações cada vez mais ajustadas às realidades locais e às necessidades individuais, de 

forma a garantir a qualidade do serviço educativo e a gestão eficaz e eficiente da Escola enquanto 

unidade organizacional.  
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A reformulação deste Projeto Educativo de Escola (PEE) justifica-se pela imprescindibilidade de 

adequar a Escola Secundária Ferreira Dias, adiante designada abreviadamente por ESFD, aos 

novos enquadramentos legais decorrentes das prioridades da ação governativa, por um lado, e, por 

outro, à evolução e transformação da sociedade. Cientes das profundas alterações no tecido social 

local, repercutidas, aliás, na sua população escolar, e da exigência do paradigma educativo a 

operacionalizar, esta composição, não sendo, por si só, a panaceia para a resolução de todas as 

dificuldades que se colocam à Comunidade Educativa, revê, reestrutura e atualiza o seu Projeto 

Educativo de Escola, perspetivando o papel e a ação que este estabelecimento público de ensino 

de referência na educação e formação de jovens e adultos pode e quer assumir. 
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II. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO EDUCATIVO 

 

1. Enquadramento Geográfico e Sociocultural 

 
A ESFD é uma escola não agrupada que se insere na Área Metropolitana de Lisboa, mais 

especificamente no sudeste do concelho de Sintra, na União de Freguesias de Agualva- Mira 

Sintra, a terceira maior freguesia, logo após Algueirão- Mem Martins e Rio de Mouro. 

A área geográfica da cidade de Agualva-Cacém corresponde maioritariamente a um aglomerado 

populacional caraterizado pelo desordenamento urbanístico, onde se tem verificado uma 

acentuada concentração demográfica, o que lhe confere uma imagem própria num contexto algo 

desconexo. 

A maioria da população desta cidade, que integra, como atrás referido, uma das áreas suburbanas 

da Grande Lisboa, desempenha funções nos setores da indústria e do comércio. O meio 

envolvente é complexo e a população apresenta grandes assimetrias culturais e socioeconómicas 

que, facilmente, transparecem consoante as oscilações económicas e financeiras do país e as 

movimentações de famílias maioritariamente oriundas dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP). 

Situada numa zona privilegiada em termos de acessibilidades, o que, constitui, per si, um fator de 

valorização, a dimensão e localização deste estabelecimento de ensino atribuem-lhe um papel 

central, quer para a freguesia quer para todo o concelho. 

É de salientar, ainda, o reconhecimento social da ESFD, a mais antiga Escola do concelho, 

decorrente de gerações sucessivas de munícipes terem aqui efetuado o seu percurso escolar e 

continuarem a enaltecer o seu sentimento de pertença, outorgando valor ao trabalho desenvolvido 

pelos seus profissionais. 

A Escola funciona nos regimes diurno e noturno, possuindo uma oferta curricular diversificada, o 

que permite que alunos de diferentes idades, perfis e expetativas nela encontrem um lugar de 

plena integração. 

 

2. Alunos 

 
A Escola é frequentada, no ensino diurno, por cerca de 1500 alunos, distribuídos pelo terceiro 

ciclo do ensino básico e ensino secundário, e, no ensino noturno, por cerca de 250. A Escola 

assegura, igualmente, um polo de ensino no Estabelecimento Prisional da Carregueira (EPC), no 

qual se lecionam Cursos de Educação e Formação de Adultos a aproximadamente 80 formandos. 

Os alunos da escola são, maioritariamente, do ensino secundário, abrangendo todos os cursos 

Cientifico-Humanísticos e cursos profissionais de nível 4, proporcionando a estes últimos uma 
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formação profissional inicial e de aprendizagens diversificadas, de acordo com os seus interesses, 

com vista à inserção no mercado de trabalho e/ou ao prosseguimento de estudos. 

A maioria dos alunos é proveniente das duas freguesias da cidade de Agualva- Cacém. 

Nos últimos anos, a população escolar da escola situa-se, em termos médios, nos 1800 alunos. 

Beneficiam, atualmente, de apoio da Ação Social Escolar (ASE) cerca de 270 estudantes. 

A percentagem de alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão fixa-se 

nos 10% e encontram-se distribuídos pelos dois ciclos de ensino. Estes alunos apresentam 

problemáticas muito diversificadas nos domínios cognitivo, emocional/personalidade, motor, 

linguagem/comunicação, sensorial/visão e doenças crónicas graves. Todos os agentes educativos 

prosseguem esforços permanentes no sentido de uma integração adequada destes alunos, a fim 

de, por essa via, se maximizar o seu sucesso escolar e os capacitar para uma cidadania plena. 

Em média, mais de 60% dos alunos que se candidatam ao Ensino Superior têm sido colocados na 

primeira fase de candidatura. Destes, mais de 40% ingressam no curso de primeira opção e mais 

de 20% na segunda opção. 

Os alunos participam nos órgãos e estruturas nos quais têm assento e organizam-se em torno da 

respetiva Associação de Estudantes. 

 

3. Pessoal Docente 

 
A ESFD possui um quadro docente experiente, predominantemente com 20 ou mais anos de 

serviço. Atualmente, é de cerca de 165 o número de docentes que a Escola necessita, dos quais 

126 são de carreira, o que representa 76% do total. 

Trata-se de um corpo docente empenhado, familiarizado com a organização da escola e atento à 

comunidade educativa. 

Relativamente à distribuição do corpo docente segundo o género, a idade, as habilitações e a 

situação profissional, destacam-se os seguintes indicadores: 

• predomínio do género feminino sobre o masculino, na proporção de 76% para 24%; 

• o nível etário preponderante corresponde ao segmento entre os 40 e os 60 anos, com a 

média de idades a situar-se nos 53 anos; 

• a licenciatura é o principal grau académico (72%); 23% dos docentes possuem o grau de 

mestre; 4% têm o bacharelato;  

• na situação profissional é significativo o facto de 64% dos docentes serem de carreira e 

58% pertencerem ao quadro de escola. 

 

Em síntese, o pessoal docente revela grande profissionalismo e investe na qualidade do ensino, 

preocupando-se com o sucesso dos alunos, o que identifica e otimiza a cultura de escola, 
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denominada «A FERREIRA».  

 

4. Pessoal Não Docente 

Este quadro constitui-se, igualmente, como uma vantagem, não só pela prática e conhecimento 

das metodologias de funcionamento da Escola, mas, também, pela sua profunda integração na 

comunidade educativa e elevada versatilidade face às permanentes exigências de mobilidade e 

rotatividade de funções. 

Após a regularização ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 

Precários na Administração Pública (PREVPAP) e da realização de procedimentos concursais 

comuns de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado para as carreiras e categorias de assistentes técnicos e operacionais, bem 

como de consolidação de mobilidade interna, o total de funcionários não docentes cifra-se, 

presentemente, em 53. Não obstante, os grandes constrangimentos dos últimos anos ao bom 

funcionamento de alguns setores da Escola, decorrentes quer do número reduzido face às 

necessidades existentes quer da precaridade de vínculos e obstáculos à renovação de contratos, 

este grupo tem-se revelado empenhado na capacidade de resposta. 

Naquele cômputo, contam-se uma psicóloga, treze administrativos, dos quais um técnico superior 

e uma técnica de Ação Social Escolar (ASE) e trinta e nove assistentes operacionais. 

Em termos gerais, são de ressaltar, nos assistentes operacionais, os seguintes aspetos: 

 

• predomina o género feminino sobre o masculino, na proporção de 79% para 21%; 

• o nível etário encaixa-se, preponderantemente, entre os 40 e os 60 anos, com a média de 

idades a rondar os cinquenta e quatro anos; 

• as habilitações literárias são, maioritariamente, o 3º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário; 

• quanto à situação profissional, a maioria é do quadro, 92%, cabendo aos contratados a 

termo certo uma percentagem de 8%; 

• a média de anos de exercício de funções na escola é de 16 anos. 

 

 

5. Pais e Encarregados de Educação 

 

A maioria dos pais e encarregados de educação dos alunos situa-se na faixa etária dos 40 anos 

de idade.  O nível de habilitações literárias centra-se, maioritariamente, nos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico (cerca de 43%). O universo de pais e encarregados de educação com o ensino 

secundário de estudos é 25%, logo seguido pelo universo daqueles que detêm apenas o 1.º ciclo 
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ou não possuem quaisquer habilitações. O nível de estudos superiores é, igualmente, diminuto, 

13%. 

Os pais e encarregados de educação participam na vida escolar a vários níveis: ao nível do 

Conselho Geral, da Comissão de Avaliação Interna, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da ESFD, da representação dos pais e encarregados de educação de cada turma, por 

intermédio dos Pais Representantes de Turma, e ao nível individual. 

A escola reconhece a Associação de Pais e Encarregados de Educação como o seu mais direto e 

importante parceiro na prossecução dos objetivos educativos, que a norteiam e que a ambas são 

comuns. 

 

6. Instalações e Recursos Educativos 

 

O projeto arquitetónico do edifício, tipologia “Mercúrio”, marca nitidamente uma geração de 

escolas dos anos 60. A escola está construída numa quinta de que ainda guarda zonas verdes. O 

seu edifício central remete para uma grande concentração dos espaços escolares com uma 

considerável diversidade de espaços específicos e, consequentemente, de um elevado número de 

alunos que se dirigem para as salas de aula situadas em longos corredores. Contudo, na órbita do 

edifício central existem outros espaços e estruturas escolares que contrabalançam a 

concentração já referida, tais como: as oficinas de eletricidade e de mecânica, o edifício dos 

ginásios e refeitório, o do bufete e sala de convívio de alunos, a “Escola Velha” e Centro de 

Formação NovaFoco. 
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TIPO DE ESPAÇO Total Espaços 

Exteriores 

Piso 0 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Escola 

Velha 

Oficinas Ginásio 

Sala de aula 30 
  

3 4 6 4 6 1 2 3 1 

Sala de Informática 5 
 

 1 3 
     

1 
 

Sala de Artes 5 
 

1 
  

2 
 

1 
  

1 
 

Sala Multimédia 1 
   

1 
       

Laboratório de Física 1 
  

1 
        

Laboratório de Química 1 
  

1 
        

Laboratório de Geologia 1 
     

1 
     

Laboratório de Biologia 1 
     

1 
     

Laboratório de Matemática 1 
      

1 
    

Laboratório de Eletricidade 1 
         

1 
 

Oficina Multimédia 1 
         

1 
 

Oficina de Mecânica 1 
         

1 
 

Oficina de Eletricidade 1 
         

1 
 

Ofic. Eletricidade./Ed. Tecnológica 1 
         

1 
 

Ginásio Grande 1 
          

1 

Ginásio Pequeno 1 
          

1 

Campos de Jogos 3 3 
          

Núcleos balneários 2 
          

2 

Sala Primeiros Socorros 1 
 

1 
         

Sala de Reuniões/auditório 1 
 

1 
         

Biblioteca 1  
    1 

 
    

Reprografia/Papelaria 1 
 

1 
         

Cantina/Refeitório/sala de Funcionários 2 
 

2 
         

Bufete/Sala de Alunos 1 
1           

Gab. de Trabalho das Disciplinas  14 
  

2 2 2 2 2 
  

3 1 

Gab. de Psicologia 1 
  

1 
        

Gab. Educação Especial 1 
   

1 
       

Gab. Proj. Ed. para a Saúde (PES) 1 
         

1 
 

Sala de Atendimento EE 1 
 

1 
         

Direção (Sala e Gab. de Trabalho) 2 
 

2 
         

Gabinete de Segurança 1 
 

 
       

1 
 

Gab. de Int. e Ap. ao Aluno (GIAA) 1 
 

1 
       

 
 

Secretaria 1 
 

1 
         

ASE 1 
 

1 
       

 
 

Sala de Apoio à Direção 1 
 

1 
         

Sala apoio à Informática 1 
 

1 
         

Espaço ext. cobertos (convívio) 5 5 
        

1 1 

Sala de Multiusos 1 
          

1 

Centro de Formação “NovaFoco” 5 
 

2 
      

3 
  

Arrumos 7 
  

1 
    

1 2 3 
 

Arquivo 4 
        

3 1 
 

Bastidores de Rede 10 
 

3 1 1 1 
   

1 2 1 

WC 12 2 3 
 

2 
 

2 
   

1 2 

Sala da APEE 1 
         

1 
 

Sala de Professores 1 
   

1 
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Os recursos educativos/equipamentos didáticos constituem um fator importante de sucesso dos 

alunos, permitindo responder às necessidades específicas das diferentes áreas curriculares, 

bem como ao desenvolvimento de projetos e iniciativas que dinamizem a Escola. 

A gestão racional de recursos é assegurada pela Direção, em estreita articulação com os 

Diretores de Instalações (DI), e pelo Gabinete de Segurança. 

Tem sido essencial o esforço desenvolvido no sentido de dotar todos os espaços educativos 

com os materiais e equipamentos considerados indispensáveis para o desenvolvimento das 

diversas atividades, criando condições efetivas de suporte à ação educativa, face às novas 

exigências de uma sociedade do conhecimento e informação. 

A Biblioteca Escolar (BE), o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), a Ação Social Escolar 

(ASE), Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), a Educação Especial e 

o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) constituem estruturas e serviços de suporte à 

eficácia da ação educativa. 
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A Escola 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. 

III. VISÃO, MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

 
 

1. Visão 
 

Em termos estratégicos, é definida a seguinte VISÃO: 

 

 
 

2. Missão 

 
A Missão da Escola - “Promover o sucesso educativo numa Escola de qualidade” - é 

inerente à sua criação e integração no sistema educativo. Contudo, a comunidade 

educativa deve apropriar-se dessa missão, interpretá-la e conferir-lhe um sentido local 

mais adequado às suas necessidades, traduzido na mobilização coletiva e diária em 

prol do sucesso educativo. 

A Escola 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 e desenvolva 

capacidades e competências para responder aos desafios da sociedade em que 

vivem. 

 

3. Princípios e Valores 
 

Em complementaridade com a Missão e a Visão, os Valores são parte intrínseca da 

identidade da Escola perante a comunidade educativa, constituindo-se também como 

pilar deste PEE. 

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) e inscrevem a ESFD como escola de 
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referência (Visão), a saber: 

 

• A formação integral do aluno, nos domínios afetivo, social, motor, cognitivo e 

metacognitivo, com vista à integração de saberes e do desenvolvimento de 

competências; 

• A alfabetização cultural, consubstanciada no papel da Escola nas suas funções 

instrutiva e formativa, socializadora, personalizadora, com vista à promoção do 

sucesso e ao desenvolvimento de literacias várias, para formar cidadãos livres, 

críticos e interventivos; 

• A integração, como pressuposto de uma identidade da Escola inserida no 

contexto local, através do conhecimento e respeito pelos valores tradicionais e 

vocações específicas e aberta às dinâmicas de mudança, consubstanciadas 

nos desafios de uma sociedade multicultural de informação e conhecimento; 

• O pluralismo, através do respeito pela autonomia, pelos valores democráticos e 

de participação alargada, com base no funcionamento de estruturas 

participadas pela comunidade educativa; 

• Uma imagem positiva, assente num clima de Escola que contemple um bom 

ambiente de trabalho, no plano dos recursos educativos, no funcionamento das 

estruturas 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, num quadro alargado de intercâmbio de 

conhecimentos, saberes, experiências e serviços, com benefício mútuo; 

• A avaliação, como uma cultura formativa de Escola, através do recurso a 

diferentes estratégias de monitorização do desempenho, com enfoques 

específicos ou globais, que tenham como objetivo reforçar a aperfeiçoamento 

institucional e melhorar os níveis de eficácia e eficiência. 
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IV. COMPROMISSOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Compromissos Educativos 

• Promover a qualidade das aprendizagens, tornando-as ativas, significativas, 

integradoras, funcionais e duradouras, em ordem a promover o sucesso educativo e a 

sua qualidade e combater o abandono escolar. 

• Assegurar o funcionamento de todos os cursos vocacionados para o 

prosseguimento de estudos de nível superior e de cursos profissionais com um nível 

de qualidade que permitam manter a procura da Escola a níveis superiores aos da 

oferta. 

• Desenvolver projetos interdisciplinares e de abertura à comunidade, dando 

continuidade à forte dinâmica que caracteriza a Escola, privilegiando a 

experimentação, o trabalho de pesquisa, o acesso a informação variada e em 

diferentes suportes, de forma a estimular atitudes de reflexão, sentido crítico, 

responsabilidade e criatividade. 

• Contribuir para a autonomia pedagógica da Escola, viabilizando a contextualização 

de currículos, adequando-os aos interesses locais e às aspirações e perfis de 

competências dos alunos, proporcionando a diversidade formativa e respeitando o 

princípio da interdisciplinaridade, da educação para a cidadania, da educação para a 

saúde e da valorização da dimensão cultural e humana do trabalho. 

• Desenvolver projetos internacionais, no âmbito de programas europeus tal como o 

programa Erasmus +, entre outros, e contribuir para a internacionalização da escola 

ao nível da mobilidade de pessoas, bem como de parcerias que envolvam a 

cooperação transnacional, contribuindo assim para a qualidade e desenvolvimento do 

projeto educativo, do tecido social da região e da dimensão europeia na educação de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE). 

• Cooperar com o projeto Sintra Es+ e o projeto piloto Educação Inclusiva. 
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2. Compromissos Organizacionais 

 

• Promover a gestão eficaz e eficiente da Escola, apelando à participação e 

responsabilização dos diversos membros da comunidade educativa, incentivando 

práticas centradas nas lideranças intermédias e no exercício efetivo de funções de 

coordenação e supervisão pedagógica. 

• Otimizar os espaços da Escola numa perspetiva de polivalência, 

multifuncionalidade, valorização estética e humanização, rentabilizando os recursos 

materiais e tecnológicos existentes. 

• Desenvolver um Plano de Formação Contínua, tendo em vista as reais 

necessidades da Escola, numa perspetiva de valorização profissional dos seus agentes 

e de desenvolvimento organizacional e institucional. 

• Implementar e desenvolver meios técnicos e novas formas de gestão e 

comunicação que permitam conferir maior eficácia à sua ação, ao nível da gestão e da 

circulação de informação, interna e externa. 

• 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 de uma sociedade moderna, tecnologicamente avançada e globalizada. 

• 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, 

no reconhecimento do passado, na partilha de uma cultura de escola, 

consubstanciado na abertura ao diálogo e à tolerância e na adaptação à mudança. 

• Estabelecer formas de cooperação com a comunidade, através de 

parcerias/protocolos com entidades externas à escola, visando a concretização de 

atividades e projetos de interesse comum a nível local, nacional ou até 

internacional, que constituam uma mais-valia. 

• Fomentar a interação e envolvimento dos diferentes atores da comunidade 

educativa em projetos comuns. 
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• 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, discussão e sensibilização aos problemas da 

Escola 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, de 

responsabilização coletiva, de princípios de cidadania e civismo e também na 

formação integral do aluno e no cumprimento da Visão e Missão da Escola. 

 

Para consecução dos compromissos enunciados, a ESFD dispõe de instrumentos 

operacionalizadores que, em articulação, estruturam e contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento da ação dos respetivos órgãos de administração e gestão, das estruturas 

de coordenação e supervisão pedagógica, e dos serviços: 

 

• PROJETO DE INTERVENÇÃO DA DIRETORA: integra a identificação de 

debilidades/definição de objetivos, áreas e estratégias de intervenção. 

• REGULAMENTO INTERNO: conjunto de normas que regula o funcionamento e a 

organização da Escola. 

• PLANO ANUAL DE ATIVIDADES: agrega as ações educativas propostas pelos 

departamentos, grupos de docência, conselhos de turma, bem como outros projetos 

propostos pela comunidade educativa e desenvolvidos na Escola. 

• NORMAS DE EXECUÇÃO TEMPORÁRIA: conjunto de normas e preceitos que 

regulam o funcionamento da Escola no seu quotidiano, subordinados à lei e 

regulamentos, de caráter temporário, cuja responsabilidade de execução incumbe 

ao Diretor nos termos da própria norma ou preceito. 

• ORÇAMENTO DA ESCOLA: documento em que se preveem, de forma 

discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar pela Escola, pela 

afetação de meios orçamentais às atividades e serviços, tendo em linha de conta a 
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dimensão e o número de participantes das atividades e serviços, bem como as 

intenções e linhas de orientação gerais traduzidas nos princípios de disciplina 

orçamental definidos pelo Conselho Geral. 

• PLANO DE SEGURANÇA: documento que regulamenta os procedimentos a adotar 

em caso de emergência (ou simulacro), de forma a responder com eficácia a 

situações de risco ou pânico. 

• PLANO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: conjunto de medidas de apoio 

socioeducativo, definidas pela Escola, em articulação com os normativos legais, 

que visam auxiliar os alunos inseridos em agregados familiares com situação 

socioeconómica precária. 

• PLANEAMENTO CURRICULAR DE TURMA: integra as decisões relativas à 

adaptação do currículo e à definição de estratégias relativas a cada turma. 

• PLANO DE DESENVOLVIMENTO EUROPEU: constitui um documento orientador 

e coordenador dos diversos projetos de abrangência europeia e subsequentemente 

um instrumento de operacionalização de estratégias. 
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V. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E METAS 

 

O alargamento da escolaridade obrigatória é, presentemente, um dos maiores desafios que 

se coloca ao sistema educativo português. Consciente deste desafio, a ESFD está 

empenhada em manter a oferta de uma formação exigente e de qualidade, reforçando as 

medidas de apoio e de integração. 

Embora seja do seu interesse manter a sua atual configuração organizacional, poderá ser 

equacionada a atual rede escolar concelhia, no respeito pela lei e na defesa dos interesses  

da comunidade educativa. 

Os compromissos anteriormente apresentados assentam em torno de cinco grandes Áreas 

de Intervenção, que visam delinear metas gerais a alcançar pela escola no desenvolvimento 

deste Projeto Educativo: 

 

Áreas de Intervenção Metas Gerais 

1 - Alteração das Práticas 
Educativas e de Modelos 
Pedagógicos  

 
(Área Pedagógica) 

A. Melhorar o Desempenho Pedagógico/Académico. 

B. Melhorar os Resultados Académicos. 

C. Melhorar a Média da Escola no que se Refere aos Resultados dos Exames 
Nacionais. 

D. Melhorar os Resultados Académicos no Ensino Profissional 

2 - Desenvolvimento de 
Competências Pessoais e 
Sociais nos Alunos 

 
(Área Social, Cultural e de 

Cidadania) 

A. Desenvolver Técnicas e Metodologias de Aprendizagem Autónoma e Individual. 

B. Estimular o Estudo e a Aprendizagem entre Pares. 

C. Desenvolver Atividades Interativas Para Aquisição de Cultura Geral. 

D. Desenvolver o Associativismo e a Iniciativa dos Estudantes 

E. Promover a Orientação Escolar e Vocacional dos Alunos pelo Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO). 

3 – Inclusão 

 

(Área Pedagógica) 
 
 

A. Promover a Integração Académica e Social de Alunos Migrantes. 

B. Promover a Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas. 

C. Envolver Todos os Intervenientes (Alunos e Docentes) na Promoção do Sucesso 

Escolar.  

D. Orientar os Alunos na Escolha do Prosseguimento de Estudos, mais Adequada. 

4 - Capacitação do Pessoal 

Não-Docente  

 
(Área Organizacional) 

A. Dotar a Escola de Assistentes Operacionais e Técnicos, de Acordo com 

a Dimensão da Escola. 

B. Dotar a Escola de Funcionários Administrativos, de Acordo com a 

Dimensão da Escola.  

C. Capacitar os Assistentes Operacionais para um Desempenho 

Competente. 

D. Identificar as Funções e as Responsabilidades de cada um dos Setores 

dos Serviços Administrativos, bem como dos seus Procedimentos para a 

Promoção de uma Maior Economia, Eficácia e Eficiência nas suas 

Operações e Cumprimento das Leis e Normas Aplicadas. 

E. Promover um Plano de Formação adequado às Necessidades de 

Capacitação do Pessoal Não Docente.  

5 - Envolvimento e A. Envolver as Famílias na Vida da Escola, Capacitando-as para o Cumprimento dos 
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Capacitação Parental 

 
(Área Social, cultural e de 

Cidadania) 

Compromissos Educativos Inerentes às Funções de Educadores. 

B. Corresponsabilizar os Pais e Encarregados de Educação pelos Resultados 
Académicos dos Seus Educandos. 

C. Incentivar uma Maior Participação dos Pais e Encarregados de Educação nas 
Atividades e Projetos da Escola. 

D. Apoiar a Associação de Pais na Promoção de Ações de Envolvimento e 
Capacitação Parental e em Atividades de Melhoria do Ambiente Escolar. 

E. Manter as Cerimónias Públicas de Entrega de Diplomas. 
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Área de intervenção 1 – ALTERAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS E DE MODELOS PEDAGÓGICOS (Área pedagógica) 
 

Metas gerais Objetivos estratégicos Medidas Indicadores Metas quantificadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Melhorar o desempenho 
pedagógico / académico. 

 Promover a partilha de 
boas práticas e o espírito 
de entreajuda entre pares. 

 Criar um ambiente de 
Respeito e Harmonia. 

 Criação de arquivos digitais de recursos e registo 
de boas práticas. 

 Realização de trabalho colaborativo entre pares. 

 Coadjuvâncias e práticas de supervisão 
pedagógica. 

 Explicitação de normas de conduta na Escola e de 
trabalho em sala de aula. 

 Monitorização/supervisão de comportamentos e 
atitudes 

 Recursos e materiais (em 
papel e/ou suporte digital). 

 Registos de monitorização 
do trabalho de 
planeamento e das 
práticas educativas. 

 

 Estatuto do Aluno. 

 Regulamento Interno. 

 Dossiê do DT. 

 PATT/PCT. 

 GIAA. 
 

 Critérios de avaliação de 
Escola; critérios gerais e 
específicos de avaliação 
das disciplinas. 

 Reduzir a percentagem de - 
retenções/desistência, 
relativamente ao ano transato 
em 7,7%. 

 Reduzir a percentagem de 
alunos que transitam com 
classificações inferiores ao 
nível 3, no 3º Ciclo, e a 10 
valores, no Ensino Secundário, 
em pelo menos 3,2 % por ano. 

 Estabelecer uma Cultura 
de Aprendizagem. 

 Promoção de debates; produção de textos escritos 
de opinião, apreciativos, argumentativos, 
expositivos, etc. 

 Valorização dos conteúdos de aprendizagem. 

 Criação de expectativas de aprendizagem e 
sucesso. 

 Aplicar estratégias 
diferenciadas em sala de 
aula. 

 Diferenciação de estratégias em contexto de sala 
de aula com vista a dar resposta a todos os alunos. 

 Planificar abordagens com 
i incremento do uso das 
novas tecnologias em sala 
de aula. 

 Recurso a abordagens inovadoras com tecnologia 
em sala de aula. 

 Colocação do aluno como protagonista no centro 
do processo de aprendizagem 

 Funcionamento das aulas práticas em espaços 
próprios. 

 Feedback transmitido aos alunos. 

 Autoavaliação dos alunos e monitorização da 
evolução. 
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B - Melhorar os resultados 
académicos. 

 

 Reconhecer e valorizar o 
empenho e a participação 
dos alunos. 

 

 Divulgação do sucesso escolar dos alunos. 

  

  Reforçar os mecanismos 
de apoio aos alunos com 
dificuldades. 

 

 Manutenção e/ou reforço do apoio nas disciplinas 
em que os alunos manifestam maiores dificuldades: 
PLNM e outras intervenções com foco académico; 
reforço das tutorias; reforço das coadjuvâncias; 
reforço dos minicursos de Matemática. 

 Consolidação / estabelecimento de parcerias com 
entidades que garantam os estágios dos cursos 
profissionais. 

 Melhoria dos espaços próprios para atividades 
experimentais. 

 Atualização do parque informático e melhoria da 
rede. 

 Mudança de curso e /ou turma, de acordo com a 
legislação, aos alunos que por qualquer motivo 
ingressaram no curso / turma menos adequados. 
Esta ação pode promover a recuperação do aluno. 

 Utilização da Biblioteca Escolar, como recurso de 
desenvolvimento de competências de pesquisa, 
seleção e tratamento de informação. 

 Procedimentos em sala de 
aula: 

 Vídeos aulas. 

 Gestão do espaço físico 
da sala de aula. 

 Práticas de reflexão entre 
pares. 

 Resultados obtidos. 

 Auto e heteroavaliação. 

 Estatísticas dos resultados 
escolares. 

 Monitorização da 
frequência das aulas de 
apoio em correlação com 
os resultados escolares. 

 Atas dos Conselhos de 
Turma. 

 Inquéritos da CAI. 

 

C - Melhorar a média da 
escola no que se refere aos 
resultados dos exames 
nacionais. 

 Reduzir o diferencial entre 
a Classificação interna 
final (CIF) e a 
Classificação de Exame 
(CE) nas disciplinas 
sujeitas a exame nacional. 

 Aulas de preparação nas disciplinas com exames 
nacionais.  

 Estatística dos exames 
nacionais. 

 Ranking nacional das 
escolas. 

 Aumentar a média de 
classificações de exames da 
Escola, nas disciplinas em que 
esta seja inferior à média 
nacional, em 3%. 

  Manter e/ou melhorar a 
média de classificação de 
exames da escola nas 
disciplinas em que a 
média dos exames é igual 
ou superior à média 
nacional. 

 Trabalho entre pares no que se refere à avaliação 
formativa e sumativa, visando melhores resultados 
nos exames nacionais (elaboração de testes com 
estrutura e grau de dificuldade semelhantes aos 
dos exames nacionais). 

  

  Reposicionar a Escola no 
Ranking Nacional, 
melhorando a sua posição 
relativamente ao ano 
transato. 

 Aplicação eventual de um teste idêntico por 
disciplina e nível. 

  

D - Melhorar os resultados 
académicos no ensino 
profissional. 

 Diferenciar/individualizar o 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

 Diversificação dos instrumentos de avaliação e de 
recuperação das aprendizagens dos módulos por 
processos diferenciados. 

 Número de percursos 
diretos de sucesso. 

 Número de alunos que 
encontraram emprego na área. 

 Número de alunos que 
prosseguiram o ensino 
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superior. 

 Taxa de abandono. 

 
Área de intervenção 2 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS NOS ALUNOS (Área social, cultural e de cidadania) 

 

Metas gerais Objetivos estratégicos Medidas Indicadores Metas quantificadas 

A - Desenvolver técnicas e 
metodologias de aprendizagem 
autónoma e individual. 
 

 Capacitar os alunos para a 
aplicação de mecanismos 
geradores de 
aprendizagem 
personalizada. 

 Utilização de plataformas digitais onde o aluno 
possa procurar o que precisa de estudar/se 
preparar para os exames nacionais. 

 

 Resultados da avaliação. 

 Inquéritos sobre utilização 
de plataformas digitais 
para reforço de 
aprendizagens. 

 Aumentar o número de 
alunos que utilizam estas 
ferramentas em 5%. 

B - Estimular o estudo e a 
aprendizagem entre pares. 
 

 Organizar grupos de nível 
e/ou grupos tutorados 
interpares para estudo 
partilhado. 

 
 

 Aprendizagem de diferentes metodologias de 
estudo: 

 Estudo em pares; 

 Estudo em grupos de nível; 

 Estudo apoiado por Aluno-Tutor. 
 

 Adequação das atividades e sua relevância às 
temáticas propostas pelos grupos/projetos/núcleos. 

 

 

 N.º de grupos constituídos 

 Número de Alunos- 

Tutores. 

 Resultados da avaliação 

 

C - Desenvolver atividades 
interativas para aquisição de 
cultura geral. 
 

 Utilizar jogos de cultura 
geral, com recurso às 
novas tecnologias. 

 
 
 

 Promover eventos de 
cultura geral. 

 

 Realização de concursos de cultura geral, 
devidamente regulamentados e dinamizados pelos 
alunos. 

 Promoção dos clubes e projetos de complemento 
curricular, como espaços privilegiados de 
desenvolvimento de competências de cooperação e 
intervenção. 

 Promoção de atividades extracurriculares que 
desenvolvam competências de cidadania e 
responsabilidade social. 

 

 Número de eventos 
organizados na escola. 

 Número de alunos 
englobados nos diferentes 
clubes ou projetos. 

 

 Realizar atividades 
previstas no PAA. 

 

D - Desenvolver o associativismo 
e a iniciativa dos estudantes. 

 Dinamizar o papel da 
Associação de Estudantes 
na intervenção na vida 
escolar. 

 Realização de atividades. 

 Elaboração do orçamento participativo. 
 

 Cumprimento do Plano da 
Associação de Estudantes 

 Realizar 80% das 
atividades previstas no 
Plano da Associação de 
Estudantes. 

E - Promover a orientação escolar 
e vocacional dos alunos. 

 Atender às solicitações  Realização de sessões em grupo no 3º ciclo (9º  Nº de alunos que realizam  No 9ºano realizar no 



 

21 | P á g i n a   

 
  

 apresentadas pelas 
diferentes estruturas da 
escola no âmbito da 
avaliação e 
acompanhamento 
psicológico dos alunos. 

ano). 

 Realização de exames de reorientação e orientação 
vocacional pontuais individuais nos restantes anos 
de escolaridade. 

o programa de orientação. 

 Resultados da intervenção. 

mínimo 90% dos alunos 
inscritos 

F - Envolver todos os 
intervenientes, (alunos, 
encarregados de educação, e 
docentes) na orientação escolar e 
vocacional dos alunos em prol do 
sucesso escolar.  
 
 

 Selecionar os alunos de 
acordo com as suas 
aptidões. 

 Promover o seguimento do 
percurso profissional do 
aluno. 

 Divulgação da oferta formativa dos Cursos 
profissionais a alunos e encarregados de educação. 

 Divulgação das organizações empresariais. 

 Incremento das parcerias entre a escola e as 
organizações ligadas aos cursos profissionais. 

 Grau de empregabilidade 
dos cursos profissionais. 

 Aumentar a taxa de 
conclusão dos módulos 
em relação ao ano letivo 
anterior. 

 Aumentar o grau de 
empregabilidade dos 
cursos profissionais. 

 

G – Promover o apoio psico-
pedagógico dos alunos em prol do 
seu bem-estar emocional e 
motivacional para as atividades 
escolares 

 Acompanhar os alunos 
com necessidades 
identificadas nessa área. 

 Dinamizar sessões em 
turmas sobre temáticas de 
saúde mental. 

 Acompanhamento individual. 

 Sessões em grupo turma 

 Observação individual de 
sucesso da intervenção. 

 Questionários 

 Aumentar o gosto e a 
identificação de pertença 
à escola através da 
melhoria da sua 
autoestima 
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Área de intervenção 3 – INCLUSÃO (Área pedagógica) 

 

Metas gerais Objetivos estratégicos Medidas Indicadores Metas quantificadas 

A - Promover a inclusão 
académica e social de alunos. 

 Melhorar as competências 
do Português nos alunos 
não falantes ou com 
dificuldades de utilização 
da língua portuguesa. 

 

 Oferta da disciplina de Português Língua Não 
Materna (PLNM). 

 Oferta de Currículo Alternativo (proposta de Escola) 

 Reforço de disciplinas, nomeadamente (português, 
matemática, inglês e TIC), por parte dos docentes 
de educação especial. 

 

 Resultados escolares. 

 Atas dos Conselhos de 
Turma. 

 

 Transitar 80% dos 
alunos na disciplina de 
PLNM. 

  Responder de forma rápida 
e eficaz às necessidades 
mais prementes para uma 
adequada integração e 
uma apropriação 
consistente de saberes e 
competências que 
permitam aos alunos 
migrantes o adequado 
prosseguimento dos 
estudos. 

 

 Estabelecimento de parcerias com as instituições e 
projetos locais que participam na educação não 
formal (câmara municipal, juntas de freguesia, 
associações de imigrantes, associações locais, 
instituições particulares e religiosas, associações de 
pais e programas nacionais), visando a construção 
de projetos conjuntos e rentabilizando as suas 
ações. 

  

B - Promover o sucesso educativo 
através da aplicação de medidas 
de suporte à aprendizagem e 
inclusão. 

 Adequar a avaliação e o 
currículo, de acordo com o 
perfil e necessidades dos 
alunos. 

 

 Aplicar as medidas 
Educativas previstas no 
Decreto-Lei n.º 54/2018, 
de acordo com o perfil de 
cada aluno. 

 

 Melhorar a inclusão de 
alunos, promovendo a 
mudança de 
comportamento/atitudes 
tendo em vista a sua 
progressão/transição. 

 

 Cumprimento das medidas universais, dos 
Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e dos 
alunos com medidas de suporte à aprendizagem e 
inclusão; Programas Educativos Individuais (PEI) e 
Planos Individuais de Transição (PIT). 

 

 Apoio Tutorial Específico (ATE) e Projeto de 
Tutorias. 

 Intervenção dos docentes de Educação Especial. 

 Resultados escolares. 
 

 Atas de reuniões. 
 

 Relatórios da Educação 
Especial/Apreciação das 
medidas educativas. 

 

 Registos NAE/CAA. 
 

 Relatórios de tutorias. 

 Relatórios EMAEI. 

 Aumentar a progressão 
em 50% dos alunos com 
medidas de suporte à 
aprendizagem e 
inclusão.  
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Área de intervenção 4 – CAPACITAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE (Área Organizacional) 

 

Metas gerais Objetivos estratégicos Medidas Indicadores Metas quantificadas 

A - Dotar a escola de assistentes 
operacionais de acordo com a 
dimensão da escola. 

 Solicitar à tutela a dotação 
da escola com o número 
suficiente de assistentes 
operacionais adequados à 
dimensão da escola. 

 Contratação de pessoal através do Ministério da 
Educação e dos programas ocupacionais do IEFP. 

 Adequação do rácio do número de assistentes 
operacionais / número de alunos. 

 Número de assistentes 
operacionais colocados. 

 

B - Dotar a escola de funcionários 
administrativos, de acordo com a 
dimensão da escola. 
 

 Solicitar à tutela a dotação 
da escola com o número 
suficiente de técnicos 
adequados à dimensão da 
escola. 

 Otimização dos recursos da secretaria. 
 

  

C - Capacitar os assistentes 
operacionais para um 
desempenho competente. 
 

 Rentabilizar os recursos 
humanos, em função das 
suas competências 
pessoais e profissionais. 

 

 Identificação e avaliação das boas práticas que 
asseguram o desempenho pessoal e profissional de 
todos os assistentes operacionais. 

 
 

 Cumprir regras de 
pontualidade e 
assiduidade. 

 Manter todos os espaços 
do setor afetos aos 
funcionários, tais como: 
salas de aula, imobiliário e 
equipamento, corredor, 
gabinetes e laboratórios 
limpos e em bom estado 
de conservação. 

 

D - Identificar as funções e as 
responsabilidades de cada um dos 
setores dos serviços de apoio, 
bem como dos seus 
procedimentos para a promoção 
de uma maior economia, eficácia 
e eficiência nas suas operações e 
cumprimento das leis e normas 
aplicadas. 
 

 Identificar e replicar boas 
práticas. 

 Realizar tarefas eventuais, 
de acordo com diretivas 
específicas recebidas do 
superior hierárquico, de 
forma a dar resposta 
adequada a situações de 
contingência na vida 
escolar. 

 Reduzir o tempo médio de 
espera do utente 
relativamente ao que é 
solicitado. 

 Identificação e avaliação das boas práticas que 
asseguram a otimização da funcionalidade de todos 
os assistentes operacionais e de apoio à sua 
atividade. 

 Otimização de recursos humanos. 

 Organização e método de trabalho. 

 Responsabilidade e compromisso com o serviço. 

 
 

 Manual de Procedimentos 
dos Assistentes 
Operacionais. 

 Inquéritos de satisfação. 

 Melhorar os resultados 
dos inquéritos de 
satisfação relativamente 
ao ano anterior. 
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E - Promover um plano de 
formação adequado às 
necessidades de capacitação do 
pessoal não docente. 
 

 Disponibilizar formação 
para capacitação do 
pessoal não docente. 

 Elaboração de um Pano Interno de Formação. 
 

 Formação técnico-profissional ao pessoal não 
docente na área de informática. 
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Área de intervenção 5 – ENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PARENTAL (Área social, cultural e de cidadania) 

 

Metas gerais Objetivos estratégicos Medidas Indicadores Metas quantificadas 

A - Envolver as Famílias na 
vida da Escola, capacitando-
as para o cumprimento dos 
compromissos educativos 
inerentes às funções de 
educadores. 

 Esclarecer alunos e 
encarregados de 
educação sobre os 
respetivos deveres e 
responsabilidades, ao 
abrigo da Lei 51/2012 e do 
RI. 

 Divulgação do Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012) e 
do RIE aos Pais e EE e aos Alunos. 

 Caracterização dos alunos/turmas. 

 Reuniões dos diretores de turma com os 
encarregados de educação. 

 Registo dos contactos dos diretores de turma com 
os encarregados de educação. 

 Reforço da comunicação entre a Escola e os 
Encarregados de Educação, em suportes/meios 
variados: Programa de Alunos: telefone, telemóvel, 
email, SMS, (…) 

 

 Dossiê do DT. 
(diversidade de registos e 
documentos). 

 

 Contactos estabelecidos 
(mail, carta, telefone…). 

 Aumentar em 10% a presença 
dos Encarregados de 
Educação nas reuniões. 

B - Corresponsabilizar os 
pais e EE pelos resultados 
académicos dos seus 
educandos. 

 Promover a articulação 
entre o ensino na escola e 
a educação na família. 

 Promover o 
acompanhamento ativo da 
vida escolar dos 
educandos, por parte dos 
Pais e EE. 

 Manter os encarregados 
de educação 
permanentemente 
informados em situações 
de indisciplina. 

 

 Introdução do sumário digital, facilitando o acesso à 
informação dos registos das aulas, de forma mais 
atempada. 

 Disponibilização atempada das informações 
intercalares. 

 Auscultação de opiniões/propostas. 

 Contacto regular com o Diretor de Turma. 

 Relatórios do GIAA. 

 Grelhas de registo das 
disciplinas e conjunto do 
CT. 

 Atas das reuniões com 
encarregados de 
educação. 

 Textos diversos da 
responsabilidade dos 
Representantes dos 
Alunos das turmas, dos 
Pais e Encarregados de 
Educação, da APEE, da 
AE. 

 Reduzir o número de 
ocorrências disciplinares 
relativamente ao ano transato 
em 5%. 

 

  Desenvolver processos de 
envolvimento dos 
Encarregados de 
Educação na construção 
dos documentos 
estruturantes da Escola e 
outros que tenham 
implicações diretas no 
processo ensino-
aprendizagem. 

 Sessão de esclarecimento aos Encarregados de 
Educação organizada pela Associação de Pais 
sobre a utilização da Plataforma-GIAE online. 

 Plano anual de atividades da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação. 

 Plano da Associação de 
Pais e Encarregados e 
Educação. 

 Graus do cumprimento do 
Plano. 
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C - Incentivar a uma maior 
participação dos Pais e 
Encarregados de Educação 
nas atividades e projetos da 
escola. 
 

 Desenvolver processos de 
envolvimento dos 
Encarregados de 
Educação na promoção do 
sucesso escolar dos seus 
educandos. 

 Aumentar o número de 
Encarregados de 
Educação nas reuniões. 

 

 Participação nas atividades/projetos abertas à 
Comunidade, durante o ano letivo. 

 
 

 Número de ações 
realizadas. 

 Número de pais e 
encarregados de 
educação que 
comparecem na escola. 

 Registo de contactos do DT 
com os EE. 

 Lista de presenças das 
reuniões do DT com os EE. 

 
 

D - Apoiar a Associação de 
Pais na promoção de ações 
de envolvimento e 
capacitação parental e em 
atividades de melhoria do 
ambiente escolar. 
 

 Disponibilizar recursos à 
APEE para o cumprimento 
do seu PAA. 

 

 Articular o PAA da 
Associação de Pais e o 
PAA da Associação de 
estudantes com o PAA da 
Escola. 

 Realização de atividades abertas à Comunidade 
promovidas/dinamizadas pela AE em parceria com 
a Associação de Pais. 

 Número de atividades 
realizadas pela AE e 
Associação de Pais 
durante o ano letivo. 

 

 

E - Manter as cerimónias 
públicas de entrega de 
diplomas. 
 

 Reconhecer, 
publicamente, os alunos 
que integram os Quadros 
de Mérito da Escola. 

 Valorização, pelo reconhecimento, dos alunos com 
bons níveis de mérito e de valor e divulgação 
pública dos Quadros de Honra, Excelência; 
Assiduidade e Valor. 

 Divulgação pública dos 
Quadros de Honra, 
Excelência, Assiduidade e 
Valor. 
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VI. SERVIÇO EDUCATIVO 

 
1. Matriz Identitária  

 

A ESFD deve manter-se focada na sua matriz identitária, que envolve e alimenta a ação da 

generalidade dos seus profissionais, sendo uma marca cultural poderosa, e um fator de 

valorização, credibilidade e procura social - para cumprir a sua Missão e seguir a linha de rumo 

desde sempre assumida; deverá privilegiar, na formação dos seus alunos, a promoção do 

conhecimento; a aquisição de competências nos domínios afetivo, cívico, científico, cultural e 

desportivo, de forma a contribuir para a formação de pessoas e cidadãos responsáveis, ativos e 

interventivos quer no mercado de trabalho, quer na sociedade democrática e global que 

carateriza o nosso tempo, sem nunca descurar os valores universais de respeito pelo Homem 

e pela Natureza. 

A ESFD deve dar continuidade ao esforço de modernização e de melhoria do seu 

funcionamento, nomeadamente, ao nível da formação e da atualização dos seus quadros de 

pessoal e do aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos de gestão, de forma a servir bem 

a comunidade educativa. 

A Escola deve manter e reforçar as ligações às famílias e à comunidade que serve, bem 

como estabelecer parcerias com instituições e organizações educativas, ou outras, numa 

perspetiva de cooperação e mútuo benefício. 

 
 

2. Oferta Educativa 

  

No Ensino Básico, a Escola oferece o 3º ciclo em regime diurno. 

No Ensino Secundário, a Escola oferece, em regime diurno, os cursos Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Artes Visuais, Línguas e Humanidades e Ciências 

Socioeconómicas. Esta oferta contempla ainda Cursos Profissionais, designadamente: de 

Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Eletrónica 

Automação e Computadores, Técnico de Turismo, Técnico de Vitrinismo e Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Em cada ano letivo, e de acordo com a 

Rede Escolar, a procura dos alunos, os recursos humanos e materiais disponíveis, a Escola 

poderá oferecer outros cursos que sejam pertinentes para a formação de alunos, com vista à 

aquisição de competências para uma cidadania plena. 

Em regime noturno, o Ensino Recorrente por Módulos de nível Secundário inclui Ciências e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades. 

A Escola promove no Estabelecimento Prisional da Carregueira cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA). 

Na educação extraescolar, a Escola oferece, em regime noturno, o curso Português Para 
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Falantes de Outras Línguas (PFOL), dirigido à população imigrante adulta, que facilitará o 

acesso à nacionalidade e à autorização de residência permanente. 

 

 

3. Opções Estruturantes de Natureza Curricular 
 
 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, a 

escola, centrando-se nas áreas de competência consignadas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória, no Perfil Profissional dos Alunos à saída dos cursos 

profissionais e no contexto da sua comunidade educativa, estabeleceu as seguintes 

prioridades e opções curriculares estruturantes:  

 Valorização das Artes, das Ciências, do Desporto, das Humanidades, das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, e do trabalho prático e experimental, 

através das modalidades de concretização que se seguem:  

 Valorização da Educação Artística e Tecnológica com a oferta da disciplina 

Educação Tecnológica no 7º ano e de Atelier de Artes no 8º ano do ensino 

básico, com carater semestral, em alternância com a disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e com a oferta da disciplina 

de Aplicações Informáticas B, no 12.º ano do ensino secundário. 

 Valorização das Ciências através do desdobramento, de todas as turmas do 

7.º ao 12.º ano de escolaridade, nas disciplinas pertencentes ao âmbito das 

Ciências Experimentais. (de acordo com a alínea c, ponto 2, do Art. 19.º do 

Decreto-Lei n.º 55/2018). 

 Valorização de domínios de autonomia Curricular (DAC) que funcionem 

opcionalmente nas turmas, cujos conselhos de turma decidam implementar 

projetos nestas áreas. Os DAC desenvolvem-se nos tempos letivos das disciplinas 

que entram em cada projeto, promovendo tempos de trabalho interdisciplinar.  

 Valorização da componente de formação geral do currículo do ensino secundário 

(Português, Filosofia, Educação Física e Inglês) de acordo com o permitido por lei. 

 Valorização da componente de formação especifica do currículo do ensino 

secundário (Matemática, História e Desenho A) de acordo com o permitido por lei. 

 Valorização dos cursos cientifico-humanísticos (Ciências e Tecnologias, Línguas e 

Humanidades, Socioeconómicas a Artes Visuais) através da apresentação de um 

leque diversificado de disciplinas opcionais no ensino secundário. 

 

 A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, 

mobilização crítica e autónoma de informação com vista à resolução de problemas e 
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ao reforço da autoestima dos alunos, com base nas seguintes premissas: 

 Estabelecimento de coadjuvações no 3.º ciclo do ensino básico nas 

disciplinas de Matemática e Português e noutras, sempre que se considere 

necessário. 

 Apoio direto aos alunos prestado pelos docentes da Educação Especial. 

 Encaminhamento dos alunos para o Centro de Apoio às Aprendizagens 

(CAA). 

 

 Promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em 

línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, 

designadamente: 

 Desdobramento nas disciplinas de Português e em todas as línguas 

estrangeiras, tendo em vista o desenvolvimento da oralidade e da produção 

escrita. 

 Valorização da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), de 

acordo com a legislação, dado o número elevado de alunos estrangeiros que 

chegam todos os anos à escola. 

 

 Exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e de 

colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade, a saber: 

 A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no 3º ciclo do ensino básico, 

lecionada, respetivamente, por um docente do grupo disciplinar de História e 

de Geografia. 

 A escola oferece um leque diversificado de projetos que, embora não se 

apresentem como oferta curricular e não se inscrevendo no horário semanal 

dos alunos, possibilitam o complemento e enriquecimento curricular de 

muitas disciplinas, desenvolvendo ativamente trabalhos de parceria com 

várias turmas. 

  

 

 

4. Dinâmicas Pedagógicas 
 

Para consolidar a Missão, a Escola reforça todas as valências representativas do ensino-

aprendizagem, organizando a prestação de serviço educativo de forma a melhorar a 

articulação das atividades com todas as estruturas e agentes educativos, numa relação mais 

estreita de proximidade. Pretende-se que todos se responsabilizem pela recolha de dados 

relevantes, elaborem relatórios, em cada período letivo, e procedam à análise dos resultados. 
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As dinâmicas de trabalho consubstanciam-se nas seguintes Equipas: 

 

 

a) Equipas/Cargos Pedagógicos: 
 

 Coordenadores de Departamento que coordenam, em proximidade com os 

Delegados de grupo pedagógico, todas as atividades, assegurando o cumprimento 

da calendarização estabelecida e aprovada em Conselho Pedagógico. 

 Delegados de Grupo, que procedem ao planeamento e monitorização das práticas 

docentes das diferentes disciplinas, anos e níveis de ensino. 

 Coordenador de ano/nível, em todos os grupos pedagógicos, que permite a 

articulação e reajustes relativamente a planificações a médio e curto prazo, 

construção de materiais pedagógicos e instrumentos de avaliação. 

 Equipa Coordenadora dos Diretores de Turma (dois para o 3º Ciclo do Ensino Básico 

e um por cada ano do Ensino Secundário) e Coordenadores dos Diretores de Turma 

dos Cursos Profissionais/Diretores de Curso. 

 Coordenador(a) dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), 

Coordenador(a) dos Cursos do Estabelecimento Prisional da Carregueira (EPC). 

 Equipa Coordenadora dos Projetos de Desenvolvimento Educativo, que coordena, 

apoia e acompanha as atividades dos vários projetos, núcleos e clubes; colige os 

resultados, elabora e apresenta ao Conselho Pedagógico o relatório de reflexão 

crítica das atividades desenvolvidas. 

 Equipa Coordenadora de Tutorias e Apoio Tutorial Específico (ATE), que dinamiza 

os apoios a alunos do Ensino Básico, em função das necessidades identificadas 

pelos professores dos grupos turma, estabelecendo articulação com o Diretor de 

Turma (DT), Encarregados de Educação (EE), Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) e Professores, com vista ao eficaz sucesso e minimização do abandono 

escolar e da indisciplina. 

 Equipa da Educação Especial, que elabora os relatórios técnico-pedagógicos, 

decorrentes da avaliação dos alunos referenciados ao abrigo do Decreto-lei n. º 

54/2018, de 6 de julho. 

 Equipa da Biblioteca Escolar, coordenada pelo(a) Professor(a) Bibliotecária, 

responsável por todo o funcionamento desta estrutura, pela implementação das 

dinâmicas propostas pela Rede de Bibliotecas Escolares, pelo apoio às atividades 
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curriculares e extracurriculares dos alunos e a toda a Comunidade Educativa, tendo 

em vista a aquisição de competências de leitura e de literacia formativa e informativa. 

 Equipa do Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno (GIAA), responsável pela 

receção/atendimento de alunos em situação de saída da sala de aula e aplicação 

dos consequentes procedimentos inscritos no Estatuto do Aluno e no Regulamento 

Interno, e de medidas que visem a adoção de uma conduta cívica e ética dos alunos 

mais problemáticos. 

 

b) Práticas de Apoio Pedagógico 
 

 Apoio às Provas de Aptidão Profissional e Recuperação de Módulos nos Cursos 

Profissionais, com a realização de um trabalho conjunto de orientação nas diferentes 

etapas de desenvolvimento do projeto. 

 Atividades pós-letivas de preparação dos alunos para os Exames Nacionais, tendo 

em vista exercitar os alunos no domínio de competências e conhecimentos que são 

especificamente exigidos neste tipo de provas. 

 Atividades de apoio à preparação das Provas de Avaliação Sumativa Interna, para os 

alunos do Ensino Noturno, nas modalidades presencial e não presencial. 

 A aplicação de diversas medidas universais enquanto respostas educativas que a 

escola tem disponíveis para todos os alunos com o objetivo de promover a 

participação e a melhoria das aprendizagens., designadamente a intervenção com 

foco académico ou comportamental em pequenos grupos para o estímulo e reforço 

das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem; na antecipação e no 

reforço da aprendizagem de conteúdos lecionados na turma. 

 A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos a 

alunos com falta de pré-requisitos ou com dificuldades de aprendizagem ou, ainda, 

para potenciar o desenvolvimento das aprendizagens. 

 Apoio prestado pelos docentes da Educação Especial, os quais desenvolvem e 

reforçam áreas e competências específicas; implementam estratégias adequadas às 

diversas problemáticas e acompanhamento tutorial de alguns alunos. 

 Apoio aos alunos ao nível do Programa de Tutorias e Apoio Tutorial Específico 

(ATE), com acompanhamento regular de ajuda face às suas dificuldades, aos níveis 

da aprendizagem, tendo em conta fatores individuais e familiares que constituam 

constrangimento ao sucesso escolar. 
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c) Metodologias de Trabalho Cooperativo 
 

 Constituição de Parcerias Pedagógicas, com a definição de um programa de 

pedagogia diferenciada para grupos de alunos que apresentam um perfil 

problemático, quer ao nível comportamental quer ao nível das aprendizagens, para 

um desempenho positivo. 

 Partilha de materiais didáticos e instrumentos de avaliação, com reflexão conjunta 

sobre as estratégias mais adequadas para a lecionação dos conteúdos 

programáticos, visando o sucesso escolar. 

 Planeamentos em equipa, por docentes que lecionam os mesmos anos de 

escolaridade, ficando os materiais produzidos à disposição do grupo pedagógico. 

 Trabalho coletivo e cooperativo, em Grupo Pedagógico e Departamento, com a 

produção e utilização de documentos pedagógicos, análise das estratégias 

utilizadas no processo de ensino, reflexão e ajustamento das decisões com base 

nos resultados (produto) de aprendizagem verificados no final dos períodos letivos. 

 Trabalho cooperativo de articulação vertical e horizontal dos currículos nas 

diferentes disciplinas, dinamizado no grupo turma. 

 Disseminação de ações de formação, em áreas diretamente relacionadas com o 

processo de ensino-aprendizagem, entre docentes do mesmo grupo pedagógico ou 

departamento, com vista ao impacto constitucional. 

 Realização de ações de formação interna acreditadas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro. 

 

 
d) Práticas de Orientação e Integração dos alunos 

 

 A existência do Serviço de Psicologia e Orientação, para apoio aos alunos a nível 

psicopedagógico, facilitando a sua integração e participação no meio escolar, 

através do desenvolvimento da sua maturidade vocacional, do acesso à 

informação e da capacidade de tomar decisões de forma autónoma e consciente. 

 A intervenção de um grupo de Educação Especial, para a articulação entre 

discentes, docentes e famílias e a adequação do processo educativo às 

necessidades dos alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

 A valorização da Biblioteca Escolar e do Centro de Apoio à Aprendizagens (CAA), 
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como estrutura fundamental no apoio às aprendizagens e atividades curriculares, 

de alunos e professores, facilitadora do desenvolvimento educativo e de literacias 

várias e que contribui para o sucesso e desenvolvimento cultural da comunidade 

escolar. 

 

e) Reconhecimento do Mérito 
 

A manutenção, em cada ano letivo, do Dia do Diploma e da instituição de Quadros de 

Valor, de Excelência, de Honra e de Assiduidade, com a entrega de diplomas e prémios 

aos alunos que mais se destacaram, para que sejam um exemplo e estímulo de 

desenvolvimento das potencialidades dos restantes alunos de outros anos. O 

reconhecimento do mérito é efetuado com a entrega de diplomas, em cerimónia aberta à 

Comunidade, no início do ano letivo. 

 

 

f) Organização e Funcionalidade Estrutural 
 

 A reorganização dos Serviços Administrativos, com vista ao tratamento 

personalizado dos alunos/turmas, por gestores de processos. 

 Realização de várias reuniões com assistentes técnicos e operacionais, que 

permitam a eficácia na rentabilização dos recursos humanos e na consecução 

das metas da Escola, rumo à excelência, a nível da ambiência dos afetos e da 

segurança de todos os agentes educativos. 

 

g) Projetos / Atividades de Enriquecimento Curricular 
   

 Se a missão da ESFD é “Promover o Sucesso Educativo numa Escola de 

Qualidade”, é por demais evidente que, às aprendizagens cognitivas, se 

associem metodologias diferentes de aprendizagem, que promovam o 

desenvolvimento de competências que auxiliem os alunos na aquisição de 

espírito crítico e aberto a iniciativas e que os capacite e oriente para valores que 

os conduzam e consciencializem da importância do crescimento sustentável e da 

Paz. 

 Existem várias estruturas, núcleos, clubes e projetos que permitem o 

desenvolvimento e consolidação das aprendizagens, conducentes à valorização 

pessoal, ao sucesso e à formação integral para a cidadania, e poderão vir a 

existir mais, aprovadas nos órgãos competentes, já que a Escola é uma 

organização ativa e atenta às necessidades e dinâmicas do mundo atual. 
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VII. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

1. Constituição de Turmas  
 

A constituição de grupos de alunos / turma cumpre o estabelecido no Despacho Normativo 

n.º 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de 

junho, e critérios de natureza pedagógica.  

No início de cada ciclo, as turmas deverão ser, sempre que possível, constituídas de forma 

a garantir:  

a. o número de alunos por turma previsto na legislação; 

b. a sua diversidade do ponto de vista da proveniência geográfica dos alunos, do 

género do estádio de desenvolvimento, escalões referentes ao apoio social e número 

de retenções; 

c. o respeito pelas indicações pedagógicas fornecidas pelos Diretores de Turma do 

ciclo/nível de ensino precedente, nomeadamente propostas de divisão/distribuição de 

alunos com medidas educativas universais, seletivas e adicionais; 

d. distribuição equilibrada de alunos estrangeiros pelas diferentes turmas; 

e. a inclusão de alunos provenientes da mesma turma do ciclo anterior; 

f. as opções manifestadas pelos EE / aluno no ato da matrícula ou da sua renovação.    

 

Ao longo dos ciclos, os alunos deverão, por norma, acompanhar as suas turmas. No 

entanto, poderão, excecionalmente, ser atendidas recomendações fundamentadas dos 

Conselhos de grupo e/ou de Turma ou efetuados ajustamentos decorrentes das 

necessidades de planeamento da rede escolar e da gestão dos recursos humanos e 

equipamentos do estabelecimento de ensino. 

  

2. Elaboração de Horários 
 
A distribuição de serviço docente da Escola Secundária Ferreira Dias para 2019 / 2020 tem 

como finalidade a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, de modo a garantir 

que todos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define 

critérios gerais a que obedece a elaboração dos horários dos alunos, designadamente 

quanto a: 

 

a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das 

atividades letivas: 
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As atividades letivas distribuem-se por cinco dias, dentro do seguinte horário: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O horário de funcionamento do Estabelecimento Prisional da Carregueira deverá ser 

explicitado pelo(a) Coordenador(a) dos Cursos EFA, numa reunião, no início do ano letivo. 

 
b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades da 

turma num só turno do dia. 

• O horário semanal é organizado em unidades de 45 minutos, podendo ser 

agregadas em blocos de 90 ou 135 minutos. 

• No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar os 360 

minutos (8 tempos), sendo que não devem ser mais de 270 minutos (6 tempos) 

consecutivos. 

• Proceder-se-á à alternância dos turnos com o ano anterior, excetuando-se o 12º 

ano, uma vez que os alunos podem escolher várias conjugações possíveis de 

opções na formação específica. 

• A carga horária dos Cursos Profissionais poderá ser flexibilizada de acordo com 

necessidades pontuais de lecionação, não podendo, contudo, ultrapassar no seu 

conjunto as 1100 horas/ano, 35 horas/semana e 7 horas/dia (9 tempos de 45 

minutos). 

• No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo 

“furos”, nem tempos letivos de 45 minutos isolados. 

• Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma 

distribuição onde se integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas de 

caráter prático. 

 
c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia. 

 

• Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o 

limite máximo admissível entre aulas é de três tempos letivos. 

MANHÃ TARDE NOITE 

TEMPOS INÍCIO TERMO TEMPOS INÍCIO TERMO TEMPOS INÍCIO TERMO 

1º 8.15 9.00 7º 13.30 14.15 13º 18.45 19.30 
2º 9.00 9.45 8º 14.15 15.00 14º 19.30 20.15 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

3º 10.00 10.45 9º 15.15 16.00 15º 20.30 21.15 
4º 10.45 11.30 10º 16.00 16.45 16º 21.15 22.00 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

5º 11.45 12.30 11º 17.00 17.45 17º 22.05 22.50 
6º 12.30 13.15 12º 17.45 18.30 18º 22.50 23.35 
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• O intervalo do almoço não poderá ser inferior a sessenta minutos. 

 

d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos 
dias da semana 
 

• Os blocos semanais (ou segmentos de 45 minutos) da mesma disciplina 

(quando distribuídos por apenas duas aulas semanais) não devem ser 

colocados em dias consecutivos. 

• Os blocos semanais (ou unidades de 45 minutos) da mesma disciplina (quando 

distribuídos por três aulas semanais) apenas dois podem ser consecutivos. 

• Os turnos de uma disciplina devem funcionar no mesmo dia, tendo em atenção 

as salas e materiais específicos de cada disciplina. 

 
e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e de 

educação física: 
 

• As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa. O mesmo se aplica à Língua 

Estrangeira  

• As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período 

que a escola definiu para o almoço dos alunos e não devem ser lecionadas em dias 

consecutivos. 

 
f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por 

ausências de docentes 

• Sempre que se verificar uma ausência de curta duração de um docente, a 

Diretora poderá homologar um horário provisório da turma, para colmatar essa 

situação. 

 

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 
semanal 

 

 Oferta Complementar no Ensino Básico - 45 minutos 

 

DL 139/2012 de 5 de julho 

9º ano Português 

 A Educação Artística e Tecnológica funciona, semestralmente num bloco de 90 

minutos, de acordo com a seguinte distribuição: 

7º ano TIC + Educação Tecnológica 

8º ano TIC + Atelier das Artes 

 
 Apoio Tutorial Específico (da responsabilidade da EMAEI) 

São atribuídas 4 horas semanais, da componente letiva, a um professor tutor, para os 

alunos do 3º ciclo do Ensino Básico que tenham tido ao longo do seu percurso escolar duas 

ou mais retenções. 
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 Os Apoios Educativos utilizam-se, apenas, com base nas necessidades reais que em 

cada momento do ano letivo são identificadas e podem revestir diferentes modalidades. 

 A Coadjuvação em sala de aula, de forma permanente ou provisória; numa lógica de 

trabalho colaborativo entre os docentes envolvidos, no sentido de colmatar necessidades a 

nível pedagógico ou comportamental. 
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 VIII. REDES, 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 
- União de Freguesias 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; 
- Banco de sangue. 

 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. 

 Rede de 
Bibliotecas Escolares. 

- Biblioteca Escolar 

 

- Apoio e implementação de atividades de 
literacias da Comunidade Educativa; 
- Formação contínua da Professora 
Bibliotecária. 

 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 letiva 
destinadas aos reclusos do EPC. 
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IX. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 
O acompanhamento do presente Projeto Educativo far-se-á ao nível da reflexão individual, 

da responsabilidade de cada membro da comunidade escolar; ao nível das Estruturas de 

Coordenação e Supervisão Pedagógica e das Estruturas Técnico-Pedagógicas, que 

analisam e produzem relatórios periódicos sobre o grau de execução do Plano Anual de 

Atividades e sobre o desenvolvimento do Projeto Educativo; ao nível dos Órgãos de 

 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. 

 Agência Nacional 
Erasmus 

+
 Educação e 

Formação  
 
* ver anexo a este PEE 

- Atualização, 
aperfeiçoamento e 
aprofundamento dos 
conhecimentos e 
competências 
profissionais de toda a 
comunidade educativa a 
nível europeu.  

 

- Candidaturas anuais ao projeto Erasmus+, KA1 
e KA2, e parcerias entre escolas para 
desenvolvimento de projetos comuns. 

 

 
 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. 
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Administração e Gestão, que refletem e procedem às avaliações anual e final da 

consecução do Projeto Educativo de Escola. 

Os mecanismos e instrumentos de avaliação interna, criados e a criar pela Escola, bem 

como os instrumentos de avaliação externa adotados, permitirão avaliar o funcionamento da 

Escola, qualitativa e quantitativamente, respeitando o grau de 

informação/participação/satisfação da comunidade educativa, o grau de consecução dos 

compromissos constantes do Projeto Educativo e, ainda, recolher informação útil para 

reformular metas, colmatar lacunas e estabelecer novas estratégias. 

Assim, a ESFD continuará a aplicar inquéritos à população escolar/comunidade educativa; a 

utilizar métodos de observação direta, a produzir relatórios periódicos de atividade. Neste 

contexto, o conhecimento e análise de informação produzida ou veiculada por entidades 

exteriores à escola, designadamente os media ou outras instituições, devem merecer 

particular atenção da Escola, pois permitirão aferir o impacto da execução do Projeto 

Educativo junto daqueles a quem se destina – a comunidade escolar. 

A ESFD continuará a avaliar os resultados escolares dos alunos, as taxas de transição por 

ano de escolaridade, as taxas de melhoria dos resultados escolares, as taxas de abandono 

escolar, de assiduidade, de participações disciplinares, bem como o seu percurso 

académico ou profissional, e a participação em projetos que permitam aferir do valor que a 

educação acrescenta à formação dos seus alunos. O Conselho Geral da ESFD, no quadro 

das suas funções e competências, procederá a uma avaliação anual do presente Projeto, na 

qual seja apreciada a sua adequação à conjuntura social e económica, apresentadas 

sugestões de reformulação e, eventualmente, dirigidas recomendações aos restantes 

órgãos de administração e gestão, estruturas de orientação educativa e serviços de apoio 

educativo. 
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X. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

O Projeto Educativo, enquanto expressão da identidade e autonomia da Escola, constitui-se 

como um documento orientador destinado a assegurar a coerência e a unidade da ação 

educativa. Assume-se, assim, como uma planificação estratégica definida a longo prazo, 

que será operacionalizada através do Plano Anual de Atividades, do Regulamento Interno e 

do Projeto de Orçamento. 

Estes documentos, concebidos de forma articulada, traduzem uma conceção de Escola 

moderna, autónoma, participada e eficaz, tendo como grande finalidade “Promover o 

sucesso educativo numa escola de qualidade”. 

A aventura de construir e executar o Projeto Educativo da Escola (PEE) constitui uma boa 

oportunidade de mobilizar as pessoas em torno de um compromisso coletivo e interativo. 

Para tal, no início de cada ano letivo é feita a apresentação das linhas gerais do Projeto aos 

elementos da comunidade educativa, para que todos possam colaborar e definir objetivos 

para a sua consecução. Este será divulgado na página da Internet e na plataforma Moodle 

da Escola. 

Pretende-se que professores, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados de 

educação e representantes locais colaborem na construção de um ideal de escola, que é o 

nosso. Se a Comunidade Educativa assim o desejar, podemos construir uma Escola 

baseada nos princípios da autonomia, da participação e da corresponsabilização e que leve 

à integração das dimensões individuais no sentido coletivo da organização. 

Não há modelos ótimos de organização escolar; há mesmo ótimas escolas que dispensam 

qualquer modelo formal, o que não há são boas escolas sem rumo pois, citando Séneca, 

“não há ventos favoráveis para os que não sabem para onde vão”. 

Nós sabemos! Este é o caminho que queremos seguir. 
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XI. ELABORAÇÃO e APROVAÇÃO 

 

1. ELABORAÇÃO  

 

Nos termos da alínea a) do art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado 

pelos Decretos-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, e  137/2012, de 2 de julho, o  

Conselho Pedagógico deu por finalizada, em 04-02-2020, a presente proposta de revisão do 

Projeto Educativo da ESFD - “PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO NUMA ESCOLA DE 

QUALIDADE” - a qual será submetida, pela Diretora, ao Conselho Geral para aprovação. 

 

2. APROVAÇÃO  
  

Em cumprimento da alínea c) do artigo 13.º do supracitado Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré -escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, e 137/2012, de 2 de julho, o 

Conselho Geral da ESFD, reunido extraordinariamente em 11 de fevereiro de 2020, aprovou  

o atual Projeto Educativo – “PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO NUMA ESCOLA DE 

QUALIDADE” -, considerando-o uma mais-valia para o rumo prosseguido pela ESFD na sua 

função educativa. 

 

 

 

 

 

 
Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra, 11 de fevereiro de 2020 

 

 

Pel´O Conselho Geral, 

 

__________________________ 

 
 (Agostinha Ramos) 
  
 
 
 
 


