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“Somos o que fazemos no dia-a-dia. Deste modo, a excelência não é um acto, é 

sim um hábito.” 

 

                                                                                                                                        Aristóteles  
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I – PREÂMBULO 

 
O presente Projecto Educativo de Escola (PEE) foi elaborado segundo a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, que aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário. Foram ainda considerados para a sua elaboração os seguintes documentos:  

 - Projecto Educativo anterior (2006/2009); 

 - Relatório da equipa de Avaliação Interna da Escola (Ano lectivo 2009/2010); 

 - Relatório da Avaliação Externa da Escola (Fevereiro de 2008); 

 - Programa de Candidatura do Director da Escola; 

 - Regulamento Interno da Escola; 

 - Documentos elaborados pelas equipas de trabalho do Conselho Pedagógico; 

 - Diversos diplomas publicados em Diário da República; 

 -Dados fornecidos pela Direcção e pelos Serviços Administrativos da Escola. 

  

O PEE visa mobilizar energias no sentido de construir uma ideia comum, um percurso colectivo, 

um propósito determinado. Sendo o projecto de uma escola pública, pretende construir-se com 

todos e para todos: alunos, pessoal docente e não docente, encarregados de educação e 

comunidade envolvente. 

Um dos objectivos fundamentais deste PEE é ajudar a construir uma cultura de escola, assente 

em valores, com os quais todos se identifiquem e que configurem os modos de acção 

organizacional que se quer dinâmica, renovadora e comprometida com os seus alunos e a 

comunidade onde está inserida. 

Esta ideia de parceria e envolvimento convoca todos os actores co-responsáveis no processo 

educativo, para um trabalho cooperativo. É esta dimensão colectiva que permite transformar as 

limitações de cada um em recursos para todos e que possibilita que as próprias organizações se 

desenvolvam, reforçando a sua capacidade de autonomia e de mudança. Neste contexto, o 

conceito de qualidade definido neste projecto não se esgota apenas nos resultados escolares. 

Pelo contrário, o sucesso depende da forma como os alunos são envolvidos, implicados e 
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comprometidos na construção do seu próprio conhecimento, de uma forma dinâmica e 

continuada, na busca da melhoria educativa que se vai desenvolvendo no quotidiano escolar. 

Pretende-se, assim, cativar os alunos para o pensamento crítico, actuante e reflexivo de modo a 

promover um processo cognitivo que os ajude a construir o seu percurso formativo e a sua 

participação activa na sociedade. 

Um ensino humanizado e transformador, que responda às exigências do século XXI, é a pedra 

angular deste Projecto Educativo. 

  

II - DE ONDE VIEMOS 

A Escola Secundária de S. Lourenço em Portalegre começou por ser a Escola de Desenho 

Industrial, no nº 34 da Rua d’Elvas, com autorização do Ministro das Obras Públicas António 

Augusto de Aguiar, em 1884. 

O edifício compreendia lojas, 1º e 2º andar e sobrecâmaras. 

Em 1891, a Escola muda-se para um edifício com cave, dois pisos e sótão, na Praça do 

Município, onde funcionam actualmente os Serviços Centrais do Instituto Politécnico de 

Portalegre. 

A Escola era constituída por: 

- 5 Oficinas (de Carpinteiro, Marceneiro, 

Serralheiro, Ferreiro, Costura e Bordados); 

- 3 Salas de Desenho; 

- 1 Sala de Geografia; 

- 1 Sala de Física; 

- 1 Laboratório de Química; 

- O Gabinete da Direcção; 

- Secretaria; 

- Sala de Professores; 

- Biblioteca; 

- Sala de Estudantes e recreio dos alunos. 

 

A passagem da Escola para as suas instalações actuais, na Avenida George Robinson, tem 

lugar em 1958, tendo o edifício sido inaugurado pelo então Ministro da Educação Nacional, Dr. 

Leite Pinto, no dia 5 de Junho.  

No ano lectivo de 2009/2010, quando das comemorações dos 125 anos da Escola, 

iniciaram-se as obras de requalificação e modernização do actual edifício, no âmbito do 

programa de requalificação das escolas, levado a cabo pela «Parque Escolar». 
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III - A ESCOLA QUE SOMOS 

 

1. Localização e Meio Envolvente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mapa do concelho de Portalegre 
Fonte: http://www.cm-portalegre.pt/page.php?topic=6 

 

 

O concelho de Portalegre faz fronteira, a norte, com o concelho de Castelo de Vide, a nordeste 

com o concelho de Marvão, a leste com a Espanha, a sul com os concelhos de Arronches e 

Monforte e a oeste com o concelho do Crato. Detém uma área de 447,1 Km2 e uma densidade 

populacional de 55,4 habitantes por Km2. 

Com uma população residente de 25980 (2001), o concelho assistiu a um decréscimo 

populacional, entre 1991 e 2001, em cerca de – 5% da população. 

http://www.cm-portalegre.pt/page.php?topic=6
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A Escola situa-se num local privilegiado da cidade de Portalegre, na Av. George Robinson, 

freguesia de S. Lourenço. O meio envolvente é constituído pelo Convento de S. Bernardo (séc. 

XVI) - monumento nacional desde 1910- Jardim da Corredoura, alvo de recentes intervenções 

no âmbito de Programa POLIS e Câmara Municipal de Portalegre, antigo Colégio de S. Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas Geográficas: 39o 17’ 42.14’’ N    7o 25’  34.97’’  O 

Fonte:Google Earth 

 

 

2. Recursos Físicos 
 

Após as obras de requalificação, a Escola Secundária de S. Lourenço viu transformada em 

realidade uma ambição já antiga. Para além das salas de aula tradicionais, passou a dispor de 

espaços amplos e apelativos. Incluem-se nestes, uma ampla e moderna Biblioteca, áreas de 

lazer ajardinadas, Complexo Desportivo e outras infra-estruturas de apoio entre outros 

descritos nos quadros seguintes. 
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Pisos Espaços 

0 

 Gabinetes de Direcção 

 Gabinetes de trabalho  

 Sala de reuniões  

 Secretaria  

 Equipa de Apoio às Escolas/Gabinetes  

 Salas de Directores de Turma  

 Gabinetes de atendimento 

 Arquivos 

 Elevador (acesso)  

 Sala para a Associação de Pais  

 Gabinete da Saúde (primeiros socorros)  

 Gabinete dos Serviços de Psicologia e 

Orientação  

 Refeitório  

 Cozinha 

 Anexos da cozinha 

1 

 Bar 

 Salas de Professores  

 Loja de Conveniência/Reprografia  

 Salas de aula  

 Salas TIC 

 Elevador (acesso)  

 Sala de reuniões  

 Gabinetes de apoio  

 Sala de exposições  

 Sala de Pessoal não Docente  

 Vestiários para Pessoal não Docente (Masculino 

e Feminino) 

 Balneários (Masculino e Feminino) 

 Biblioteca e Centro de Recursos 

 Espaços de Lazer  

 Campo de Ténis  

 Posto de transformação 

 Estacionamento 

2 

 Complexo desportivo 

 Balneários de Alunos (Masculino e 

Feminino) 

 Balneários de Professores (Masculino e 

Feminino) 

 Salas de aula  

 Laboratório de Electrotecnia e Oficina de 

Electricidade  

 Laboratórios polivalentes  

 Laboratório de Biologia e Geologia 

 Laboratórios de Química e de Física 

 Salas de preparação  

 Acesso ao espaço de lazer (miradouro)  

 Estacionamento. 

 Salas de Desenho  

 Sala de Geometria Descritiva  

 Oficina de Artes  

 Sala Multimédia  

 Áreas técnicas  

 Ginásio  

 Gabinete de trabalho de Professores  

 Museu  

 Sala de manutenção  

 Elevador (acesso)  

 Salas de trabalho  

 Biblioteca antiga (Sala de reuniões) 

 

3 
 Salas de aula  

 Áreas técnicas 

 Elevador (acesso) 

 Sala de Professores  

 Sala de Reuniões  

 Acesso ao Sótão 
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3. Estruturas de Coordenação Educativa 

3.1. Órgãos de Direcção, Administração e Gestão 
 

 Os órgãos encontram-se estruturados como estipulado no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

Abril, sendo compostos por Conselho Geral, Direcção, Conselho Pedagógico e Conselho 

Administrativo. O Director exerce também a presidência dos Conselhos Pedagógico e 

Administrativo. 

 

3.2. Departamentos Curriculares 
 

As diferentes Áreas Disciplinares estão agrupadas conforme previsto no Decreto-Lei nº75/2008: 

Matemática e Ciências Experimentais, Línguas, Ciências Sociais e Humanas e Expressões. 

 

Departamentos Grupos de Recrutamento 

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

400 - História 

410 - Filosofia 

420 - Geografia 

430 - Economia e Contabilidade 

530 - Educação Tecnológica (Secretariado) 

Línguas 

300 - Português 

330 - Inglês 

350 - Espanhol 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

500 - Matemática 

510 - Física e Química 

520 - Biologia e Geologia 

530 - Educação Tecnológica (Electrotecnia) 

540 - Electrotecnia 

550 - Informática 

Expressões 

530 - Educação Tecnológica 

600 - Artes Visuais 

620 - Educação Física 

 

A constituição dos departamentos curriculares teve em conta a organização prevista no Decreto-Lei nº 200/ 2007, 
de 22 de Maio. 
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3.3. Serviços Educativos e Outras Estruturas de Apoio 
 

3.3.1. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Escolar aderiu à Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) em 1999. Hoje, a Biblioteca 

Escolar (BE), em virtude dos desafios do novo milénio, assume-se como um pilar importante no 

que diz respeito à literacia de informação, ao apoio ao currículo, às práticas associadas ao 

processo de ensino/aprendizagem e à formação de novos leitores. Assim, a BE deve 

disponibilizar a todos um leque diversificado de recursos educativos e uma colecção actualizada 

que respondam às exigências dos leitores/utilizadores. Deve, como espaço dinâmico, contribuir 

para a construção e utilização crítica do conhecimento. Um outro compromisso da BE é 

organizar e tratar os seus recursos educativos, para serem utilizados por toda a comunidade 

escolar. Por último, a BE deve proceder a uma auto-avaliação frequente, de modo a elaborar um 

plano de melhoria dos serviços prestados. 

 

3.3.2. Serviços de Psicologia e Orientação Escolar (SPO) 

A Escola Secundária de S. Lourenço dispõe de um Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), o 

qual é uma unidade especializada de apoio educativo integrado na rede escolar. A equipa 

técnica permanente do Serviço de Psicologia e Orientação é constituída por um número de 

elementos variável (psicólogos, técnicos de serviço social,…), a definir por despacho do Ministro 

da Educação. Nos termos actuais, a equipa deste Serviço de Psicologia e Orientação é 

constituída apenas por uma psicóloga, e está sedeada nesta Escola, embora a sua área de 

influência se alargue à Escola Básica 2,3 Cristóvão Falcão no âmbito da orientação escolar e 

profissional. 

Este serviço desenvolve a sua acção nos domínios da orientação escolar (implementação de 

Programas e Acções de Orientação Escolar e Profissional, avaliação e aconselhamento 

vocacional dos alunos), do apoio psicopedagógico (acompanhamento/encaminhamento das 

situações sinalizadas, participação nos processos de avaliação multidisciplinar, tendo em vista a 

elaboração de planos educativos dos alunos com necessidades educativas especiais) e do apoio 

ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar (colaboração com 

pais/encarregados de educação, directores de turma e outros professores, órgãos da Escola e 

respectivos grupos de trabalho; participação em reuniões de diversa natureza; articulação com 

outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da Educação, Formação e Emprego, 

Saúde e Segurança Social).  
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3.3.3. Serviço de Acção Social Escolar  

Constituído por uma Assistente Técnica, o Serviço de Acção Social Escolar apoia, no ano lectivo 

2010/2011, 176 alunos distribuídos de acordo com os dados da tabela seguinte. 

 10º Ano 11ºAno 12ºAno 

Escalão A 36 Alunos 19 Alunos 21 Alunos 

Escalão B 50 Alunos 33 Alunos 18 Alunos 

Totais 86 Alunos 52 Alunos 39 Alunos 

 

4. Recursos Humanos  

4.1. Pessoal docente  

Pessoal Docente - 2010/2011 

Situação Profissional 

Quadro da escola 68 Docentes 

Quadro de Zona Pedagógica 1 Docente 

Contratados 11 Docentes 

Género 
Masculino 33 Docentes 

Feminino 47 Docentes 

Anos de Serviço na ESSL 

Menos de 10 anos  21 Docentes 

De 10 a 19 anos 28 Docentes 

De 20 a 29 anos 25 Docentes 

30 ou mais anos 6 Docentes 

Habilitações Académicas 

Doutoramento 1 Docente 

Mestrado 7 Docentes 

Licenciatura 64 Docentes 

Bacharelato 8 Docentes 
 

4.2. Pessoal Não Docente  
 

Pessoal Não Docente - 2010/2011 

Categoria 
Situação Profissional 

Contrato de Trabalho 
em funções públicas 

Contrato Individual de Trabalho 
por tempo indeterminado 

Contrato Individual de 
Trabalho a termo certo 

Técnico Superior 1   

Coordenador Técnico 1   

Chefe de Serviços de Adm. Escolar 1   

Assistente Técnico 2 6  

Encarregado Operacional 1   

Assistente Operacional 13 13  

Total 19 19 - 

Género 
Masculino 7 38 

Feminino 31 - 
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5. Oferta Curricular/Pessoal Discente  
 

De modo a responder eficazmente às necessidades da comunidade local, a escola privilegia a 

multiplicidade da sua oferta educativa, certa que está de que apenas um sistema de ensino que 

se adapte à diversidade da sua população discente, promoverá o sucesso e a igualdade de 

oportunidades para os seus alunos, como é apanágio de um serviço público de qualidade.  

Assim, no ano lectivo 2010/11, com uma população de 728 alunos no ensino diurno, a escola 

abriu os quatro Cursos Científico-Humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de 

estudos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes 

Visuais), e dois Cursos Profissionais (Técnicos de Instalações Eléctricas e de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos). Além destes cursos profissionais, funciona ainda no 11º 

ano o Curso Profissional de Secretariado e, no 12º ano, o de Informática de Gestão. 

No ensino nocturno, há apenas 22 alunos, nos Cursos de Educação e Formação de Adultos de 

nível secundário (EFA-NS). 

 

6. Oferta Formativa 
 

Plano Tecnológico de Educação 

A equipa do Plano Tecnológico de Educação (PTE) é constituída de acordo com o despacho nº 

700/2009 de 09 de Janeiro de 2009. É uma estrutura de coordenação e acompanhamento dos 

projectos do PTE ao nível dos estabelecimentos de ensino. 

Cumpre à equipa PTE: 

 

 Elaborar um plano de acção anual para as TIC (plano TIC). Este plano visa promover a 

utilização das TIC nas actividades lectivas e não lectivas, rentabilizando os meios 

informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa. O plano TIC deverá ser concebido no quadro do projecto educativo 

da escola e integrar o plano anual de actividades, em estreita articulação com o plano de 

formação. 

 

 Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na 

segurança ao nível da Escola; fomentar a criação e participação dos docentes em redes 

colaborativas de trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade educativa; zelar 
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pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o 

interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem 

serviços de manutenção aos equipamentos. 

 

 

 
Projecto de Educação para a Saúde e Educação Sexual  
 
O quadro legislativo actual torna obrigatória a inclusão da Promoção e Educação para a Saúde 

(PES), como área de formação global do indivíduo, no Projecto Educativo da Escola. O Projecto 

integrará estratégias de promoção da saúde, na organização de actividades de enriquecimento 

curricular, favorecendo a articulação da Escola com a comunidade educativa. 

A Educação para a Saúde está prevista, pelo menos desde 1998, tendo sido facilitada a sua 

operacionalização pela legislação posterior.  

O Despacho nº 25 995/2005 e o edital da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC), de 2 de Fevereiro de 2006, enquadram o desenvolvimento de um processo 

de implementação de programas e projectos sobre “Educação para a Saúde” nas escolas, nos 

quais se inclui uma componente de Educação Sexual. 

No que respeita à Educação Sexual, a Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto, afirma, no seu articulado, 

que nos ensinos secundário e profissional, a mesma se deverá integrar no âmbito da Educação 

para a Saúde. Esta integração será feita nos moldes da Portaria nº 196-A/2010, de 9 de Abril. A 

Educação Sexual, com uma carga horária mínima de doze horas, deverá ser distribuída de forma 

equilibrada ao longo do ano lectivo, incorporando um conjunto de conteúdos disciplinares de 

forma transversal, a constar no Projecto Curricular de Turma, elaborado no início do ano lectivo. 

Vale a pena clarificar que a Educação Sexual, que se preconiza neste projecto educativo, parte 

da perspectiva de desenvolvimento da pessoa, na sua globalidade, no sentido em que a 

sexualidade é considerada uma força estruturante no processo de evolução individual. A sua 

abordagem será feita de uma forma explícita, intencional e pedagogicamente estruturada e 

implementada de forma gradual e equilibrada, respeitando as orientações legais e atendendo às 

questões e aos anseios dos alunos, dos pais e encarregados de educação.  
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Desenvolvimento do Projecto  

A planificação do Projecto de Educação Sexual deve integrar o Projecto Curricular de Turma e, 

como tal, deve ser planeado, em Conselho de Turma em colaboração com o representante dos 

Encarregados de Educação e discutido com os alunos. Neste contexto, a articulação família-

escola é imprescindível e deve contemplar, entre outros, os seguintes objectivos:  

 Procurar que, em torno das actividades de educação sexual, desenvolvidas na escola, 

não se criem entendimentos ou receios infundados acerca da finalidade das mesmas. 

 Valorizar as iniciativas de pais neste domínio, por exemplo, a realização de encontros, 

debates e cursos.  

Apesar da responsabilidade do desenvolvimento do Projecto ser do professor responsável de 

educação sexual em cada turma, sugere-se que haja uma interdisciplinaridade, aplicando-se o 

conceito de transversalidade que o tema encerra.  

Os conteúdos a serem abordados por cada turma devem ser previamente seleccionados, 

respeitando as orientações do Ministério da Educação.  

As estratégias a desenvolver para a consecução do projecto serão da autonomia dos Conselhos 

de Turma, que adoptarão as melhores decisões em função das necessidades e dos interesses 

diagnosticados aquando da auscultação/caracterização das turmas e elaboração dos respectivos 

Projectos Curriculares. Sem prejuízo da autonomia referida, sugere-se que os temas que se 

relacionam com questões de fisiologia e morfologia humana, para minimizar os conflitos de 

conceitos, pela especificidade que os conteúdos apresentam, sejam dados pelo professor de 

Biologia do conselho de turma ou outro profissional convidado que tenha habilitações próprias 

para tal. No entanto, é importante que prevaleçam as situações de abordagem dos conteúdos 

em contexto de sala de aula.  

 

Para a consecução deste projecto, a Escola, através da Coordenação da equipa do Projecto PES, 

promoverá as Acções e os Cursos necessários de formação e, eventualmente, estabelecerá 

protocolos de cooperação com Entidades ou Instituições públicas ou privadas.   

 De acordo com o disposto no artigo 10º da Lei nº 60/2009, de 06 de Agosto, será criado um 

Gabinete de Informação e apoio no âmbito da educação para a saúde e educação sexual, 

coordenado pelo professor coordenador da educação para a saúde e educação sexual, a 

designar pelo Director. 
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Formação Contínua 

Com o objectivo de corresponder às necessidades de formação contínua do pessoal docente e 

não docente, a Escola integra o Centro de Formação de Professores do Norte Alentejo 

(CEFOPNA). 

 

Formação Interna/Bolsa de Formadores 
  

A Bolsa de Formadores será constituída pelas equipas PTE, PES e SPO, entre outros, e pretende, 

ao longo do ano lectivo, promover pequenas sessões de Formação e/ou Tutoriais, adequadas às 

necessidades de toda a comunidade escolar.  

 

7. Parcerias 
 

 Direcção Regional de Educação do Alentejo  

 Biblioteca Municipal de Portalegre 

 Câmara Municipal de Portalegre 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 Empresas/Serviços 

 Fundação Robinson 

 Guarda Nacional Republicana  

 Instituto Politécnico de Portalegre  

 Instituto Português da Juventude  

  

 Juntas de Freguesia 

 Núcleo Empresarial da Região de Portalegre 

 Outras Escolas do Concelho e Concelhos 

limítrofes 

 Polícia de Segurança Pública 

 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo  

 

 

 

8. Oferta Extracurricular 
 

Uma preocupação dos pedagogos das sociedades e dos sistemas educativos, ao longo dos 

tempos, tem sido a educação para a cidadania, encarada como educação para os valores, para a 

participação cívica, cultural, política e de voluntariado. 

A Escola, como espaço privilegiado para a socialização dos jovens e para a internalização dos 

valores fundamentais, empenha-se cada vez mais na sua oferta extracurricular, pensando ser 

útil, desejável e oportuno continuar a aperfeiçoar a natureza interdisciplinar, transdisciplinar e 

disciplinar da educação para a cidadania, promovendo uma cultura de responsabilidade 

individual e social.  

É neste contexto que a Escola apresenta um leque de actividades/clubes para os quais convida 

os seus alunos, deixando a possibilidade de outros virem a ser criados. 
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Actividades/Clubes em funcionamento em 2010/2011: 

 Clube das Artes 

 Clube dos Amigos da Biblioteca 

 Clube de Voleibol 

 Clube Europeu 

 Pet Club 

 Projecto Eneias 

 Projecto Promoção Educação para a Saúde 

 Projecto Jovens com Futuro, Ensino de 

Qualidade 

 Hallituna 

 Desporto Escolar 

 

 

 

Diagnóstico   

No ano lectivo 2009/2010, um grupo de elementos do Conselho Pedagógico procedeu a 

uma auscultação da comunidade escolar (Professores, Alunos, Pessoal não Docente e 

Encarregados de Educação), através de um questionário por inquérito, com o objectivo de 

recolher informações sobre as Actividades Curriculares (práticas lectivas; processo de 

avaliação; resultados das aprendizagens), Actividades Extra-Curriculares, Serviços de Apoio e 

Estruturas Intermédias de Decisão, para a elaboração do presente Projecto Educativo de 

Escola. O Relatório elaborado pela equipa de Avaliação Interna da Escola, resultado de uma 

inquirição à comunidade escolar, constituiu, igualmente, um meio de diagnóstico 

importante para o conhecimento da realidade. 

Por último, o Relatório da responsabilidade da equipa de Avaliação Externa da Escola, 

datado de 13 e 14 de Fevereiro de 2008, ofereceu também sugestões meritórias para a 

construção do presente documento. 

 

Pontos Fortes  

 Avaliação positiva da Escola realizada pela IGE. 

 Resultados escolares da Escola quando comparados com os das escolas da região. 

 Critérios de avaliação dos alunos. 

 Oferta formativa variada e adaptada às necessidades locais e aos interesses dos 

alunos. 

 Quadro docente estável. 

 Realização de acções de formação promovidas pela Escola e na Escola. 
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 Existência de serviços SPO na Escola. 

 Cultura de diálogo. 

 Institucionalização de práticas conducentes a uma maior disciplina, rigor e exigência 

por parte da comunidade educativa. 

 Bom clima de segurança. 

 

Pontos Fracos 

 Funcionamento das aulas de substituição. 

 Escassez de elementos relativos aos métodos de trabalho dos alunos. 

 Ausência de sentimento de pertença à Escola. 

 Atitude pouco dinâmica da Direcção da Escola junto da comunidade educativa. 

 Pouco reconhecimento das boas práticas e dos bons desempenhos individuais. 

 Serviços de Reprografia e Bar. 

 Sítio electrónico da Escola pouco dinâmico. 

 Participação pouco significativa da generalidade dos Pais e Encarregados de 

Educação nas actividades educativas programadas. 

 Inexistência de Associação de Estudantes. 

 

Constrangimentos 

 Obras de requalificação da Escola (no ano lectivo 2010/2011). 

 Número insuficiente de funcionários. 

 Alterações constantes da legislação em vigor, com vigência de curta duração e 

elevada complexidade. 

 Vigência e complexidade da legislação. 
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IV - A ESCOLA QUE QUEREMOS 

Com a operacionalização deste Projecto Educativo, pretendem-se atingir as seguintes metas: 

 Uma Escola pública que assegure a formação integral das pessoas, que aposte na qualidade, no 

rigor e na exigência, de forma a tornar os seus alunos autónomos e responsáveis. 

 Uma Escola plural, que se norteie pelos valores da tolerância, da solidariedade e da partilha. 

 Uma Escola cultural e justa que permita uma igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares, diversificando a oferta formativa, curricular e cultural, em articulação com a 

realidade em que se insere. 

 Uma Escola como espaço físico e cultural aberto à comunidade. 

 Uma Escola como instituição de referência nos planos educacional, social e cívico, cumprindo a 

sua missão de serviço público. 

 Uma Escola que aposte no diálogo entre todos os intervenientes da comunidade educativa.  

 Uma Escola que promova estilos de vida saudáveis e desenvolva a auto-estima e o respeito pelo 

outro. 

 

Objectivos Estratégicos e Domínios a privilegiar na Intervenção      

 

Do conhecimento da realidade actual sobre os limites e as possibilidades da comunidade 

educativa, e perspectivando um ensino de qualidade, foram definidos objectivos e estratégias 

em três grandes domínios: Pedagógico; Administrativo e de Relação com a Comunidade, 

assumindo como valores fundamentais - Colaboração/Cooperação; Partilha; Solidariedade; 

Respeito pela diferença e diversidade cultural; Tolerância; Participação; Responsabilidade; 

Rigor; Exigência. 
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Domínio Pedagógico 

 

 

Objectivos Estratégias de Operacionalização Instrumentos de Avaliação 

1 – Promover o sucesso 

educativo, o conhecimento 

multidisciplinar e a 

formação integral, 

atendendo à realidade que 

é cada aluno. 

 

 

 Diversificação das estratégias e metodologias de trabalho. 

 Desenvolvimento de métodos e hábitos de estudo. 

 Incentivo nos alunos da autonomia, da capacidade de inovar e da tomada 

de decisão. 

 Elaboração e implementação de planos de melhoria dos resultados 

escolares, em geral e em particular, para os alunos com dificuldades no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

 Exigência na qualidade do trabalho desenvolvido.  

 

 Planificação e desenvolvimento de estratégias e actividades 

interdisciplinares. 

 Reforço da dinamização de salas de estudo que possam potenciar em 

concreto as aprendizagens. 

 Implicação dos alunos no processo de avaliação das aprendizagens, 

incrementando e valorizando a auto-avaliação crítica.  

 

 Criação de pares pedagógicos nas disciplinas cujo insucesso é mais 

elevado.  

 Responsabilização dos Pais e Encarregados de Educação pela vida escolar 

dos seus educandos. 

 Desenvolvimento de projectos que promovam o conhecimento da 

realidade sociocultural nacional e internacional, dinamizando relações de 

parceria educativa. 

  Promoção da utilização crescente das novas tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Relatório de Autoavaliação da Escola; 

 

 Relatórios e balanços das diversas 

actividades realizadas, inscritas no 

Plano Anual de Actividades, e das 

Estruturas Educativas (Departamentos, 

SPO, BE, Conselhos de Turma); 

 

 Relatório do «Projecto Jovens com 

Futuro, Ensino de Qualidade»; 

 

 Relatório do funcionamento das Aulas 

de Apoio; 

 

 Documentos de registo de contactos 

com os Pais/Encarregados de 

Educação; 

 

 Documentos de registo e Relatórios 

Críticos das actividades; 

 

 Relatório da Equipa PTE; 
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Objectivos Estratégias de Operacionalização Instrumentos de Avaliação 

2 - Criar condições para a 

adequação do processo 

educativo às necessidades 

dos alunos, fomentando a 

qualidade das 

aprendizagens e uma 

prática reflexiva dos 

valores. 

 

 

 Instituição da figura do Tutor na Escola. 

 Implementação e dinamização do Projecto Curricular de Turma. 

 Promoção da inclusão socioeducativa de todos os alunos.  

 Manutenção da estabilidade do corpo docente. 

 Optimização das aulas de substituição, de modo a que os alunos se 

sintam motivados, reconhecendo-as como uma mais-valia na sua 

formação. 

 Educação para a cidadania, fomentando o respeito pela diferença 

 Actividades que promovam a aquisição de um estilo de vida saudável.  

 Dotar os alunos de conhecimentos, atitudes e valores que lhes permitam 

tomar decisões assertivas. 

  Actividades que promovam a consciência ecológica e patrimonial. 

 Dinamização de actividades de Informação e Apoio de Educação Sexual. 

 Definição clara de regras de boa educação e boa conduta social para cada 

sector da comunidade educativa.  

 Envolvimento e responsabilização da comunidade escolar na preservação 

e limpeza dos espaços e equipamentos escolares.  

 Aplicação oportuna e eficaz de sanções em caso de incumprimento das 

regras definidas, nomeadamente no Regulamento Interno.  

 Relatório do Director de Turma; 

 

 Relatório do Coordenador do  

Desporto Escolar; 

 

 Relatório do Coordenador de 

Departamento; 

 

 Relatório da equipa PES; 

 

 Relatório do Encarregado Operacional; 

 

3 – Assegurar que a maioria 

dos alunos atinja um nível 

adequado de competências 

em Língua Materna, 

Matemática e Ciências. 

 

 

 Promoção do uso correcto da língua materna dentro e fora das salas de 

aula.  

 Reconhecimento da importância da língua materna para a aquisição, 

domínio e aplicação dos conteúdos das diversas disciplinas.  

 Promoção da literacia da informação e da leitura. 

 Orientação dos alunos para uma eficaz utilização da Biblioteca.  

 Disponibilização, através da Biblioteca Escolar, de um leque variado de 

recursos que facilitem a construção e a utilização crítica do 

conhecimento. 

 Relatório de Actividades da Biblioteca 

Escolar; 

 Relatórios dos departamentos de 

Línguas e Matemática e Ciências 

Experimentais; 

 Pautas de Avaliação e registos de 

Avaliação Individual dos Alunos; 

 Relatório dos resultados dos Exames 

Nacionais de Português, Matemática, 

Física e Química e Biologia/Geologia. 
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Objectivos Estratégias de Operacionalização Instrumentos de Avaliação 

4 - Criar uma Cultura de 

Escola. 

 Criação de um ambiente motivador e de trabalho em equipa.  

 Criação, em todos os agentes, do sentido de pertença à comunidade 

escolar.  

 Promoção da imagem da Escola através da dinamização de Clubes, 

Projectos, visitas de estudo, intercâmbios e outras actividades 

vocacionadas para a formação cívica dos intervenientes na vida escolar. 

 Incentivo à participação de todos os elementos da comunidade educativa 

na vida da Escola. 

 

 Acolhimento das sugestões dos alunos sempre que exequíveis e 

legalmente aceitáveis.  

 Sensibilização para a importância das actividades artísticas e desportivas 

na formação integral dos alunos.  

 Promoção de um ambiente de respeito (pela hierarquia, pelos outros e 

pelos regulamentos, espaços e equipamentos). 

 Valorização da escola enquanto espaço de aquisição e desenvolvimento 

de saberes e aprendizagens.  

 Continuação de Quadros de Valor e Excelência.  

 Promoção de competências relacionais entre os diferentes agentes 

educativos. 

 Envolvimento activo dos professores na concepção, planeamento e 

desenvolvimento de actividades intra e inter-departamentais.  

 Relatórios dos diferentes 

Clubes/Projectos existentes na 

Escola; 

 

 Relatórios de Visitas de Estudo; 

 

 Actas dos Conselhos de Turma; 

 

5 – Assegurar que o maior 

número possível de alunos 

complete a sua educação e 

formação. 

 Instituição da figura do Tutor na Escola; 

 Aumentar a oferta formativa no âmbito dos Cursos Profissionais. 

 Relatório do Director de Curso; 

 Relatório do Director de Turma. 

6 – Aumentar a participação 

dos adultos, em particular 

dos adultos pouco 

qualificados, na 

aprendizagem ao longo da 

vida. 

 Aumentar a oferta formativa; 

 Criar mais condições de formação para adultos. 

 Relatório do Coordenador dos Cursos 

EFA. 
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Domínio da Administração 

 
 

 

 

 

 

Objectivos Estratégias de Operacionalização Instrumentos de Avaliação 

1 - Promover uma gestão 

partilhada e de cariz 

democrático. 

 Regular os actos de administração e gestão de forma 

transparente.  

 Criação de um espaço permanente de discussão dos problemas da 

Escola. 

 

 Inquéritos de Satisfação. 

2– Optimizar os 

diferentes serviços, 

espaços e equipamentos. 

 Dinamização e rentabilização dos espaços Auditório e Pavilhão 

Gimnodesportivo. 

 Manutenção, actualização e reforço dos equipamentos de modo a 

garantir um ensino de qualidade. 

 Realização de acções de formação dos funcionários. 

 Criação de bolsa de Formação. 

 Desenvolver trabalho formativo nos grupos disciplinares. 

 Mapas de Planificação e Gestão. 

3 – Melhorar os 

processos de informação 

e comunicação da Escola. 

 Dinamização da página da Escola. 

 Utilização das novas tecnologias e dos media para divulgação e 

informação interna e externa da Escola. 

 Garantir que a informação sobre os diversos percursos escolares 

chega a todos os alunos. 

 Inquéritos de Satisfação. 
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Domínio da Relação com a Comunidade 

 
 

Objectivos Estratégias de Operacionalização Instrumentos de Avaliação 

1- Potenciar a 

comunicação com os 

encarregados de 

educação (EE) e envolvê-

los na vida da Escola. 

 

 Recepção dos EE num ambiente de proximidade, em prol de 

interesses comuns. 

 Integração dos EE em projectos curriculares e extra-curriculares 

 Disponibilização de aplicação informática aos EE da gestão dos 

alunos, através da página da Escola.  

 Promoção de reuniões com os EE quer para esclarecimento quer 

para solução de problemas. 

 Valorização das boas práticas da Escola através de Dias Abertos à 

comunidade. 

 Realização de actividades conjuntas com os Pais e Encarregados 

de Educação. 

 Actas de reuniões com 

Encarregados de Educação; 

 

 Registos de contactos com 

Pais/Encarregados de Educação; 

 

 Inquéritos de Satisfação. 

2– Aprofundar as 

parcerias com as 

instituições. 

 Implementação de actividades de cooperação; 

 Valorização das propostas de actividades/projectos apresentados 

à Escola pela comunidade. 

 Elaboração de planos específicos de colaboração em paralelo com 

o plano de Actividades da Escola. 

 Envolvimento e participação da Escola em projectos educativos de 

âmbito regional, nacional e internacional.  

 Estabelecimento de protocolos com diversas entidades.  

 Protocolos ou acordos de 

cooperação. 
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Execução 

1 – Instrumentos operacionalizadores 
 

De acordo com as linhas orientadoras do Projecto Educativo e para que os planos de acção 

dos diferentes órgãos possam ter sucesso, são escolhidos os seguintes instrumentos 

operacionalizadores a desenvolver de forma articulada:  

 

 Projecto Curricular de Turma - as actividades de cada turma, a elaborar de acordo com os 

objectivos do PEE. 

 

 Plano Anual de Actividades - a desenvolver de forma articulada com os objectivos, metas 

e indicadores do PEE, integrando as propostas educativas dos diferentes Departamentos, 

Áreas Disciplinares e de outros projectos a desenvolver na Escola, avaliados anualmente.  

 

 Regulamento Interno – documento integrador das normas de funcionamento da Escola, 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

 

2 – Divulgação 
 

Depois de elaborado o Projecto Educativo, será submetido à apreciação do Conselho 

Pedagógico e à aprovação do Conselho Geral, tal como prevê a legislação em vigor.  

Posteriormente, será divulgado a toda a comunidade escolar e colocado no sítio electrónico 

da Escola.  

A divulgação também será feita junto da Direcção Regional de Educação do Alentejo e de 

outros organismos que possam colaborar com a Escola. 

 

3 – Vigência e Avaliação 
 

O Projecto Educativo terá uma vigência de três anos lectivos (2010/2013). A sua avaliação 

far-se-á no final de cada ano, de acordo com os relatórios de auto-avaliação, e terá a sua 

avaliação final realizada pelo Conselho Geral, após o seu ciclo de aplicação. As avaliações 

parcelares realizadas no final do ano poderão conduzir a alterações/reformulações do 

Projecto. 

 



 

 

25 
 

Bibliografia 

 

 

 

 Coelho, Ana Cláudia  e Ana Paula Rodrigues (2008). Guia de Avaliação de Desempenho 

Docente. Lisboa, Texto Editores. 

 

 Carvalho, Adalberto (1993). A Construção do Projecto de Escola. Porto, Porto Editora. 

 

 Fontoura, Madalena (2006). Do Projecto Educativo de Escola aos Projectos Curriculares. 

Porto, Porto Editora. 

 

 http://www.portalegredigital.biz/pt/conteudos/territorial/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o

+do+Distrito/Concelho+de+Portalegre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalegredigital.biz/pt/conteudos/territorial/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o+do+Distrito/Concelho+de+Portalegre/
http://www.portalegredigital.biz/pt/conteudos/territorial/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o+do+Distrito/Concelho+de+Portalegre/


 

 

26 
 

Anexos 

Ensino Diurno (2010/2011) 

 

 

Ensino Nocturno (2010/2011) 

10ºAno 

Cursos Designação Turmas 
Alunos 

Sub-Totais Total Sexo 
F 

Sexo 
M 

Científico 
Humanísticos 

Ciências e Tecnologias A, B, C e D 65 46 

230 

270 

Ciências Socioeconómicas E 6 6 

Línguas e Humanidades F e G 40 17 

Artes Visuais H e I 25 25 

Profissionais 
Técnico de Instalações Eléctricas J 0 20 

40 Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

K 6 14 

11ºAno 

Cursos Designação Turmas 
Alunos 

Sub-Totais Total Sexo 
F 

Sexo 
M 

Científico 
Humanísticos 

Ciências e Tecnologias A, B, C e D 50 54 

217 

243 

Ciências Socioeconómicas E 7 15 

Línguas e Humanidades F e G 21 24 

Artes Visuais H e I 33 13 

Profissionais 
Técnico de Instalações Eléctricas J 0 12 

26 
Técnico de Secretariado K 9 15 

12 ºAno 

Cursos Designação Turmas 
Alunos 

Sub-Totais Totais Sexo 
F 

Sexo 
M 

Científico 
Humanísticos 

Ciências e Tecnologias A, B, C, e D 57 47 

204 
215 

Ciências Socioeconómicas E 8 13 

Línguas e Humanidades F e G 41 13 

Artes Visuais H  17 8 

Profissionais Técnico de Informática e Gestão I 0 11 11 

EFA 

Cursos Designação Turmas 
Alunos 

Sub-Totais Totais Sexo 
F 

Sexo 
M 

EFA-NS 
Ensino e Formação de Adultos 

 Nível Secundário 
A   22 22 
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