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Siglas 
 
 
ESSL – Escola Secundária de S. Lourenço 

AM – Áreas de Melhoria 

EE – Encarregado de Educação 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PAM – Plano de Ações de Melhoria 

PASEO - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

PEE – Projeto Educativo da Escola Secundária de S. Lourenço 

CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 

GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva  

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
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I. Parte – Que Escola somos 

1. Introdução 
 
 

O Projeto Educativo da Escola Secundária de S. Lourenço (ESSL) é o documento 

orientador da tomada de decisões e da ação da Escola, na medida em que define as metas a 

atingir, identifica as áreas de intervenção e as opções estratégicas, em função dos diagnósticos 

realizados e dos princípios e valores definidos e partilhados pela comunidade. Neste sentido, é o 

núcleo agregador de princípios e de valores que orientam e mobilizam os diferentes 

intervenientes. 

 

É o documento orientador essencial para a ESSL e que efetua a ligação entre o quadro 

institucional, a Escola e o meio envolvente. Pretende-se que seja de fácil consulta, dinâmico e 

que ajude a melhorar a gestão da Escola, a sua eficácia e qualidade, onde se cruzam várias 

realidades sociais, culturais, educacionais e cívicas e para as quais se exige uma visão 

integrada e integradora das realidades estruturais e funcionais, materiais e humanas, didáticas 

e pedagógicas, capaz de conduzir a uma melhoria do serviço prestado pela Escola à comunidade 

que serve. 

 

Assim, cabe à Escola desenvolver processos que promovam a progressão nas 

aprendizagens e acompanhem os alunos na construção de uma identidade crítica e eticamente 

consistente. Deste modo, deve prestar um serviço público de educação de qualidade, visando a 

formação integral de cidadãos preparados para aprendizagens ao longo da vida e para o 

exercício de uma cidadania responsável. 

 

Na elaboração deste PEE, privilegiou-se a legislação em vigor e os documentos 

considerados relevantes na deteção das marcas identitárias da Escola Secundária de S. 

Lourenço (ESSL). 

 

A diversidade de públicos que frequenta a ESSL e a consequente preocupação com a 

inclusão de todos e de cada um no sistema nacional de ensino/aprendizagem ao longo da vida 

exige uma atenção permanente a percursos distintos, bem como a adoção de dinâmicas 

educativas inovadoras que a recente legislação sobre autonomia e flexibilidade curricular vem 
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potenciando. A constituição da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

trouxe também um forte contributo para este trabalho.  

 

A publicação do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 

homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho assim como os Decretos Lei n.º 54/2018 e 

n.º 55/2018, ambos de 6 de julho, constitui o referencial para as decisões adotadas e a adotar, 

designadamente ao nível curricular, do planeamento, da realização e da avaliação interna e 

externa do ensino e da aprendizagem. A partir dele, elaborou-se a Estratégia de Escola de 

Educação para a Cidadania, documento que se pretende dinâmico, porque ajustado à realidade 

da nossa população Escolar em interação frequente com a comunidade em que nos inserimos. 

 

A construção da autonomia e a abertura à comunidade requerem a prática do diálogo no 

quotidiano da instituição e entre a Escola e outras instituições, tornando necessária uma 

participação mais empenhada dos alunos, dos professores, dos assistentes técnicos e 

operacionais e dos encarregados de educação, enquadrada pelo Projeto Educativo da Escola. 

 
“O que distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem. O aprender a conhecer, o aprender a 

fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros e o aprender a ser constituem elementos que devem ser 

vistos nas suas diversas relações e implicações. Isto mesmo obriga a colocar a educação durante toda a vida no 

coração da sociedade – pela compreensão das múltiplas tensões que condicionam a evolução humana. O global e o 

local, o universal e o singular, a tradição e a modernidade, o curto e o longo prazos, a concorrência e a igual 

consideração e respeito por todos, a rotina e o progresso, as ideias e a realidade – tudo nos obriga à recusa de 

receitas ou da rigidez e a um apelo a pensar e a criar um destino comum humanamente emancipador. (...) 
 

As humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e ciência, saber e saber fazer. O processo da criação 

e da inovação tem de ser visto relativamente ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao técnico 

– em suma à pessoa concreta que todos somos. Um perfil de base humanista significa a consideração de uma 

sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. Daí considerarmos as 

aprendizagens como centro do processo educativo, a inclusão como exigência, a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável como desafio, já que temos de criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, 

visando valorizar o saber. E a compreensão da realidade obriga a uma referência comum de rigor e atenção às 

diferenças.” 

 

Guilherme d’Oliveira Martins In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
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2. Caracterização e organização da ESSL 
 

A ESSL situa-se na malha urbana da cidade de Portalegre (União de freguesias da Sé e 

São Lourenço), no concelho e distrito com o mesmo nome. A sua origem remonta a 1884, ano de 

criação da Escola de Desenho Industrial Fradesso da Silveira. Em 1958, passou a funcionar nas 

atuais instalações, tendo sido objeto de obras de requalificação em 2010. O atual edifício da ESSL 

é constituído por quatro blocos: o bloco principal, com quatro pisos, o bloco do ginásio/refeitório, 

o bloco de oficinas/laboratórios e o bloco dos antigos anfiteatros. Dois destes blocos são fruto 

da nova intervenção: um destinado à biblioteca, outro destinado ao refeitório e bar. A biblioteca 

da ESSL tem acesso direto a partir da entrada principal da Escola, centralidade que é reforçada 

pela sua implantação no centro do espaço livre, anteriormente utilizado como campo de jogos. O 

bloco do refeitório e do bar permite reforçar a ligação do bloco principal ao bloco das 

oficinas/laboratórios e permite aceder internamente ao polidesportivo. As infraestruturas 

escolares têm sofrido algum desgaste ao longo dos anos, após a intervenção a cargo da Parque 

Escolar, em 2010, que é quem detém a infraestutura, o que impossibilita uma 

renovação/intervenção atempada em algumas situações. Alguns dos locais exteriores, que 

constituem locais de recreio/lazer, apresentam alguns problemas de segurança, devido às 

características do terreno em que a Escola está implantada. No que ao polidesportivo diz 

respeito, e apesar de estarem garantidas condições para a prática de grande parte dos 

conteúdos da disciplina de Educação Física, faz-se sentir a necessidade de uma intervenção ao 

nível do melhoramento daquele espaço, seja no aspeto estético (renovação da pintura) seja no 

aspeto funcional (reparação de goteiras e substituição de telas) pois aquando do inverno a 

acumulação de água no piso, compromete a segurança dos alunos/professores e a prática de 

modalidades desportivas.  

 

Integrados na União de Freguesias da Sé e São Lourenço, encontram-se os aglomerados 

populacionais dos Assentos e do Atalaião que constituem os dois bairros de maiores dimensões 

da cidade de Portalegre e de onde são oriundos muitos dos alunos da ESSL. Nestes bairros 

residem famílias com características socioeconómicas distintas. Por um lado, ainda, se verifica 

um número significativo de famílias com baixo nível de instrução, com empregos precários ou 

situações de desemprego, a par das dificuldades criadas pela situação decorrente da pandemia 



Projecto Educativo ESSL   2023/25 

7 de 42 

 

por Covid-19, o que origina problemas acrescidos quanto à educação e acompanhamento dos 

alunos. 

Por outro, há alunos com “percursos de sucesso”, atendendo ao melhor meio 

socioeconómico dos agregados familiares. Devido à inexistência de ensino secundário nos 

concelhos limítrofes a ESSL acolhe, para além de alunos do concelho de Portalegre, alunos 

provenientes de várias freguesias desses mesmos concelhos (Alter do Chão, Arronches, Castelo 

de Vide, Crato, Fronteira, Marvão, Monforte; e ainda dos concelhos de Campo Maior e Nisa, 

apesar de estes últimos concelhos terem Escolas que ministram ensino secundário). A 

proveniência dos alunos diverge bastante quanto à sua população (nível socioeconómico, acesso 

a serviços, entre outras). No que concerne à oferta educativa, a ESSL garante o acesso a todos 

os anos de escolaridade, desde o sétimo ao décimo segundo ano, com Cursos Científico 

Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. Ao longo dos 

anos tem garantido ainda o acesso a outros percursos escolares dos quais são exemplos dessa 

diversidade o funcionamento dos Cursos Profissionais (CP), dentro de várias áreas técnicas 

(Técnico Auxiliar de Sáude e Técnico de Electrotécnia) e ainda os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA). Dá, ainda, uma resposta integrada e multidisciplinar aos alunos com 

necessidades educativas, através do Apoio Educativo – SPO, EMAEI e do Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA).  

 
 
  Na ESSL há vários clubes onde se destacam o Clube Europeu; Clube de Teatro; Clube das 

Artes; Clube do Desporto Escolar com várias modalidades; Clube Olhares com Ciência inserido 

na rede de Clubes Ciência Viva; Clube Ubuntu; Clube da Imagem, entre outros.  

 

  A educação e o ensino são assegurados por 72 Docentes, 90% dos quais pertencentes 

aos quadros. O Pessoal Não Docente, num total de 33 trabalhadores, integram 6 assistentes 

técnicos, 24 assistentes operacionais, 2 psicólogas e 1 assistente social. Importa referir que os 

cursos profissionais existentes são financiados pelo Programa Operacional Capital Humano 

(POCH) e que a ESSL entrou também em processo de certificação, em curso, relativamente 

ao  Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação 

Profissionais (Quadro EQAVET). Atualmente a Escola é frequentada por cerca de 637 alunos. 
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  Relativamente à taxa de abandono, fixou-se em aproximadamente 2,5%. O não 

agravamento da taxa de abandono resulta do trabalho dinamizado pelo Gabinete de Apoio ao 

Aluno e Família (GAAF), onde a Assistente Social faz atendimento a tempo inteiro, atuando em 

forte articulação com o SPO, com a EMAEI, com os professores de educação especial, os 

Diretores de Turma e de Curso, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), e 

restantes entidades existentes no âmbito da infância e juventude, com os Encarregados de 

Educação e a Direção. 

 

2.1 Diagnóstico Estratégico 
 
A construção do Projeto Educativo teve como referências e indicadores de análise: 

a)  O Projeto Educativo anterior; 

b)  Os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas; 

c)  O estudo elaborado pelo Núcleo de Avaliação Interna (NAI) e Observatório da Qualidade; 

d) O Projeto de Intervenção apresentado aquando da candidatura a Diretora. 

e)  O conhecimento real e efetivo que a direção possui da realidade da ESSL. 

 

A ESSL, uma organização com 138 anos de existência, tem um lugar de referência no 

meio em que se insere. Considera-se, por isso, que urge valorizar o seu património humano e 

cultural, recolocando-o ao serviço da comunidade e em cooperação com ela. 

 

2.2 Escola inclusiva 
 

Uma escola inclusiva é aquela em todos os alunos têm oportunidade de realizar 

aprendizagens, onde são respeitados e valorizados e cada um pode desenvolver ao máximo as 

suas potencialidades, expetativas e necessidades. 

 

A Escola não é, nem pode ser, um espaço só para alguns, mas sim, um local onde todos 

têm direito a aprender, devendo reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, 

encontrando formas de lidar com essa diferença, adaptando os processos de ensino às 

características e condições individuais de cada um. 

 

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é um dos recursos organizacionais específicos 

de apoio à aprendizagem e à inclusão. É uma estrutura de apoio que se constitui como um 
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espaço dinâmico, agregador dos recursos humanos e materiais e dos saberes e competências 

da Escola, que complementa o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos 

educativos. 

 

O compromisso com a Escola Inclusiva implica a mobilização de meios e recursos a fim 

de que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa, para que no final do 

percurso Escolar se encontrem aptos ao exercício de uma cidadania ativa, indo ao encontro do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória. 

 

2.3 Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 

A Escola Secundária de S. Lourenço considera essencial a participação das famílias na 

educação dos seus filhos e educandos. Neste contexto, deve envolver e implicar os pais e 

encarregados de educação no seu Projeto Educativo e fomentar a sua participação nos diversos 

eventos desportivos, sociais, culturais e educativos que se realizam ao longo do ano. 

 

A Direção, os Diretores de Turma e os Docentes apresentam-se como as entidades 

privilegiadas no diálogo que se quer constante e colaborativo entre a Escola e a Família. Sendo 

essa comunicação essencial, a informação deverá ser permanentemente atualizada, 

beneficiando dos meios digitais, com o enquadramento constante do percurso escolar do aluno, 

facilitando o envolvimento familiar e promovendo, assim, uma formação plural e integradora, 

facilitadora de ações conjuntas Escola/Família. 

 

2.4 Análise SWOT 
 

O presente documento, orientador da ação estratégica da ESSL, foi elaborado na 

continuidade dos anteriores Projetos Educativos, a que se juntaram as propostas de mudança 

participada, nomeadamente, decorrentes dos processos de Avaliação Interna e Externa e da 

aplicação de inquéritos no âmbito da framework de desenvolvimento pedagógico da 

organização, aplicados pelo Observatório da Qualidade. A aplicação do modelo SWOT permitiu-

nos ainda identificar os pontos fortes, as áreas de melhoria, os constrangimentos e as 

oportunidades para o próximo triénio. A partir daí, definir-se-ão as diretrizes estratégicas para 



Projecto Educativo ESSL   2023/25 

10 de 42 

 

esse horizonte temporal e apontar-se-ão a Visão, a Missão e os Valores que orientarão a ação 

educativa da nossa comunidade escolar. 

 

 

 

2.5 Organograma da ESSL 
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2.6 Oferta Formativa da ESSL 
 
Ensino Básico 

 7º,8º e 9º anos 

 

Ensino Secundária 

Cursos Científico-Humanísticos 

 Ciências e Tecnologias 

 Artes Visuais 

 Línguas e Humanidades 

 

Cursos Profissionais 

 Técnico de Eletrotecnia 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 

Educação e Formação de Adultos 

 Curso EFA - Escolar Secundário  

 

Oferta de Cursos Científico-Humanísticos: 

Reforça a marca identitária da história do ensino secundário da Escola Secundária de S. 

Lourenço, reconhecida no concelho por gerações de alunos e pela comunidade em geral. 

Associada a esta identidade encontra-se um património construído, ao nível de recursos 

laboratoriais e oficinais que legitima esta opção. Permite-se, assim, várias oportunidades de 

escolha aos alunos da ESSL. 

 

Oferta dos Cursos Profissionais: 

Os atuais cursos respondem às necessidades de qualificação no mercado de trabalho, 

com condições para garantir estágios nas empresas (Formação em Contexto de Trabalho - FCT) 

da área e a uma necessidade formativa em consonância com as necessidades do concelho e do 

distrito. 
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2.7 Estruturas de orientação educativa 
 
 

Departamentos Curriculares 

A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos curriculares, nos 

quais se encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares da ESSL, de 

acordo com a seguinte distribuição: 

 

Departamento Área Curricular Grupo de Recrutamento 

Línguas 

Português 300 (Português) 

Línguas Estrangeiras 
330 (Inglês) 

350 (Espanhol) 

Ciências Sociais e 

Humanas 

História 
290 (Religião e Moral) 

400 (História) 

Filosofia 410 (Filosofia) 

Geografia 420 (Geografia) 

Economia 
430 (Economia e 

Contabilidade) 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Matemática 500 (Matemática) 

Física e Química 510 (Física – Química) 

Biologia e Geologia 520 (Biologia e Biologia) 

Tecnologias 

530 (Ed. Tecnológica) 

540 (Eletrotecnia) 

550 (Informática) 

Expressões 

Artes 600 (Artes Visuais) 

Educação Física 620 (Educação Física) 

Educação Especial 910 (Educação Especial) 
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2.8 Serviços especializados 
 
Biblioteca Escolar 

 

A Biblioteca Escolar (BE) está integrada no Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE). A sua missão, finalidade e linhas de ação assentam na visão e nas prioridades 

determinadas pela RBE e nos princípios orientadores do Manifesto da IFLA/UNESCO. 

 

A BE da ESSL intervêm em quatro domínios, definidos pela RBE - Currículo, literacias e 

aprendizagem. Leitura e literacia; Projetos e parcerias; Gestão da biblioteca Escolar - com a 

função de apoiar todos os departamentos curriculares, quer nas atividades específicas 

desenvolvidas no âmbito das várias disciplinas quer nos projetos de natureza disciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar. Cabe-lhes ainda desencadear ações promotoras das 

diferentes literacias e de trabalho com a comunidade, no sentido de divulgar e de facilitar a 

utilização dos seus recursos e serviços: acesso ao fundo documental e a equipamentos 

informáticos e Internet, empréstimos, consulta, leitura e visionamento de documentos e outros 

recursos educativos e disponibilização de informação online. 

 

Como entidades parceiras são de destacar o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional 

de Cinema e a rede concelhia de Bibliotecas Escolares e de Bibliotecas Públicas. 

 

A avaliação do seu desempenho é efetuada de acordo com o modelo de avaliação das bibliotecas 

Escolares (MABE) da RBE. 

 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), como Serviço Especializado de Apoio 

Educativo (Decreto-Lei 190/91, de 17 de maio; Lei de Bases do Sistema Educativo, cap. III – Lei 

46/86 de 14 de outubro; e alterações de Lei 115/97 de 19 de setembro, Decreto-Lei 190/91, art.º 2º, 

de 17 de maio) constitui-se como uma componente importante do processo educativo. No âmbito 

da sua ação, o apoio é desenvolvido em 3 domínios: psicopedagógico, orientação escolar e 

profissional e desenvolvimento de relações da comunidade educativa. Na prossecução das suas 

atribuições, presta apoio aos alunos ao longo do seu percurso escolar, individualmente ou em 
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grupo, contribuindo para identificar os seus interesses e aptidões; intervindo em determinadas 

áreas de dificuldade que possam surgir na situação de ensino-aprendizagem; promovendo o 

desenvolvimento da sua identidade pessoal e a construção do seu projeto de vida. Apoia as 

atividades educativas numa vertente psicológica e psicopedagógica e desenvolve ações de 

orientação escolar e profissional, sob modalidades diversas; articulando a sua ação com 

professores, técnicos especializados, pais e encarregados de educação e outros elementos e 

estruturas da comunidade educativa, tendo em vista a adequação das respostas educativas, a 

igualdade de oportunidades e o sucesso escolar. 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

À EMAEI cabe a condução do processo de identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, em função das características de cada aluno, o acompanhamento e a 

monitorização da eficácia da aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos 

docentes, dos técnicos, dos pais ou encarregados de educação e do próprio aluno. Acresce a 

necessidade de um apoio mais específico às famílias de diferentes origens e culturas. 

 

Educação Especial 

Os apoios disponibilizados pelos docentes deste grupo “têm como finalidade a adequação 

às necessidades e potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização 

plena, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na 

frequência e na progressão ao longo da Escolaridade obrigatória.” (artigo 6º, ponto 1, DL 

n.º54/2018, de 6 de julho). Visam igualmente “colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao 

nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem” e “promover a transição para a 

vida pós-Escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional.” 

(artigos 10º e 25º, ponto 1, DL n.º 54/2018, de 6 de julho). 

 

No âmbito da sua especialidade, os docentes de educação especial apoiam, “de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição 

de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de 

múltiplos meios de motivação, representação e expressão.” (artigo 11º, ponto 4, DL n.º 54/2018, 

de 6 de julho). De igual forma, e para cumprir os objetivos da inclusão, os docentes cooperam e 

articulam, de forma complementar e sempre que necessário, com “os recursos da comunidade, 
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nomeadamente da educação, da formação profissional, do emprego, da segurança social, da 

saúde e da cultura.” (artigo 11º, ponto 5, DL n.º 54/2018, de 6 de julho). 

 

2.9 Indicadores de Qualidade 
 

Mostra-se, seguidamente, a análise comparativa dos resultados do último triénio (2019-

2022) relativa à taxa de sucesso apresentada pela equipa do Núcleo de Avaliação Interna (NAI) 

da Escola. 

 
 

2.9.1. Taxas de sucesso por disciplina, por ano e ciclo 
 

Quadro I - 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Média Global - 2019 a 2022 
Análise comparativa dos resultados (últimos 3 anos) 

MÉDIA / TAXA DE SUCESSO - AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Indicador 
Resultados 

Média 
Metas 

2022/23 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de transição/ aprovação 7º ano 84,62% 86,67% 97,30% 89,53% 90% 

Taxa de transição/ aprovação 8º ano 92,68% 87,18% 87,88% 89,25% 90% 

Taxa de transição/ aprovação 9º ano 93,33% 92,5% 87,50% 91,11% 92% 

Taxa de insucesso escolar 3º Ciclo 9,60% 11,01% 9,09% 9,9% 9,5% 

7º Ano – taxa de sucesso  

Português  86,11% 100% 100% 95,37% 95% 

LE I - Inglês  83,33% 96,15% 83,33% 87,60% 88% 

Matemática  94,44% 84,62% 100% 93,02% 94% 

Físico-Química  77,78% 88,46% 97,22% 87,82% 88% 

Ciências Naturais  94,44% 96,15% 94,44% 95,01% 95% 

Geografia  88,89% 96,15% 94,44% 93,16% 94% 

História  86,11% 92,31% 94,44% 90,95% 91% 

LE – II Espanhol  91,67% 100% 100% 97,22% 95% 

TIC  100% 96,15% 100% 98,72% 95% 

Educação Visual  94,44% 92,31% 97,22% 94,65% 95% 

Educação Tecnológica 94,44% 92,31% 100% 95,58% 95% 

Educação Física  94,44% 92,31% 100% 95,58% 95% 

Cidadania e Desenvolvimento 100% 92,31% 100% 94,44% 95% 

8º Ano – taxa de sucesso  

Matemática  89,74% 63,16% 83,33% 78,74% 80% 

Português  97,44% 92,11% 100% 96,52% 95% 

LE I - Inglês  82,05% 81,58% 83,33% 82,32% 83% 

LE II - Espanhol  94,87% 89,47% 96,67% 93,67% 94% 

História  97,44% 86,84% 90% 91,43% 92% 

Geografia  100% 97,37% 100% 99,12% 95% 

Ciências Naturais  97,44% 97,37% 93,33% 96,05% 95% 

Físico-Química  94,87% 71,05% 83,33% 83,08% 84% 
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Indicador 
Resultados 

Média 
Metas 

2022/23 2019/20 2020/21 2021/22 

Educação Visual  100% 89,47% 96,67% 95,38% 95% 

Educação Física  94,87% 84,21% 96,67% 91,92% 92% 

Educação Tecnológica 100% 94,74% 96,67% 97,14% 95% 

TIC  100% 94,74% 100% 98,25% 95% 

Cidadania e Desenvolvimento 100% 100% 100% 100% 95% 

9º Ano – taxa de sucesso  

Português  97,73% 97,5% 100% 98,41% 95% 

LE - I Inglês  93,18% 82,5% 91,43% 89,04% 90% 

Matemática  84,09% 92,5% 80% 85,53% 86% 

Físico- Química  88,64% 90% 82,86% 87,17% 88% 

Ciências Naturais  93,18% 92,5% 100% 95,22% 95% 

Geografia  100% 95% 100% 98,33% 95% 

História  90,91% 95% 97,14% 94,35% 95% 

LE – II Espanhol  95,45% 95% 100% 96,82% 95% 

Educação Visual  90,91% 90% 100% 93,64% 95% 

Educação Física  97,73% 90% 97,14% 94,96% 95% 

TIC   97,5% 100% 98,75% 95% 

Cidadania e Desenvolvimento  97,5% 100% 98,75% 95% 

Qualidade das aprendizagens 

(Taxa de alunos com positiva a todas as 

disciplinas) 

68,07% 67,31% 73,27% 69,55% 

 

70% 

 
 

Quadro II - ENSINO SECUNDÁRIO 2019 a 2022 

Análise comparativa dos resultados 

MÉDIA / TAXA DE SUCESSO - AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Indicador 
Resultados 

Média 
Metas 

2022/23 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de transição/ aprovação 10º ano 91,89% 88,16% 92,80% 90,95% 91% 

Taxa de transição/ aprovação11º ano 96,64% 95,15% 96,18% 95,99% 96% 

Taxa de transição/ aprovação 12º ano 77,42% 85,15% 89,90% 84,16% 85% 

Taxa de insucesso escolar Secundário 11,58% 10,67% 6,76% 9,67% 9,5% 

10º Ano – taxa de sucesso  

Português  86,49% 91,89% 91,23% 89,87% 90% 

Inglês  98,57% 93,94% 90% 94,17% 95% 

Espanhol I (Formação Geral)  100% 100% 100% 100% 95% 

Filosofia  90,38% 94,52% 100% 94,97% 95% 

Ed. Física  98,11% 100% 99,12% 99,08% 95% 

Matemática A  94,23% 73,49% 82,61% 83,44% 84% 

Física e Química A  90% 63,16% 71,79% 74,98% 75% 

Biologia e Geologia  95,74% 91,25% 84,78% 90,59% 91% 

Geometria Descritiva 58,33% 86,96% 96,67% 80,65% 81% 
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Indicador 
Resultados 

Média 
Metas 

2022/23 2019/20 2020/21 2021/22 

História A  78,57% 98,04% 100% 92,20% 93% 

Geografia A  88,10% 84,44% 89,80% 87,45% 88% 

MACS  88% 80% 76,67% 81,56% 82% 

Espanhol II (Formação Específica) 100% 100% 100% 100% 95% 

Desenho A  93,75% 92,86% 100% 95,54% 95% 

História da Cultura e das Artes 70,59% 85,71% 96% 84,10 85% 

11º Ano – taxa de sucesso  

Português  95,92% 97,92% 98,40% 97,42% 95% 

Inglês  97,40% 93,94% 98,96% 96,77% 95% 

Filosofia  96% 100% 96,56% 97,52% 95% 

Educação Física  100% 91,67% 98,40% 96,69% 95% 

Matemática A  88,68% 100% 99,19% 95,96% 95% 

Física e Química A  89,09% 81,25% 84,29% 84,88% 85% 

Biologia e Geologia 97,92% 79,17% 89,23% 88,77% 89% 

Geometria Descritiva A  96,67% 97,73% 100% 98,13% 95% 

Espanhol I (Formação Geral) 100% 93,33% 85% 92,78% 93% 

História A  96,88% 95% 100% 97,29% 95% 

Geografia A  100% 92,5% 100% 97,5% 95% 

MACS  94,74% 78,26% 100% 91% 92% 

Espanhol II Cont. (Formação Específica) 100% 94,12% 100% 98,04% 95% 

Desenho A  100% 100% 91,67% 97,22% 95% 

História da Cultura e das Artes  94,44% 100% 83,33% 92,59% 93% 

12º Ano – taxa de sucesso  

Português  98,25% 96,81% 86,96% 94,01% 95% 

Educação Física  100% 100% 100% 100% 95% 

Matemática A  92,31% 100% 91,30% 94,54% 95% 

Geologia  100% 100% 100% 100% 95% 

Física  100% 100% 100% 100% 95% 

Biologia  ----- 100% 100% 100% 95% 

Psicologia B  100% 100% 100% 100% 95% 

Inglês III  100% 100% 100% 100% 95% 

Espanhol III  100% ----- ----- 100% 95% 

História A  100% 96,77% 97,37% 98,05% 95% 

Desenho A  100% 100% 100% 100% 95% 

Oficina das Artes  100% 100% 100% 100% 95% 

Oficina Multimédia  100% 93,75% 100% 97,92% 95% 

Geografia C  100% 100% 100% 100% 95% 

Qualidade das aprendizagens 

(Taxa de alunos com classificação positiva a 

todas as disciplinas) 

83,95% 75,29% 80,75% 79,99% 

 

80% 
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Nestes últimos três anos, registou-se uma evolução muito positiva, que culminou, em 

todas as áreas disciplinares, com uma média e uma percentagem de sucesso, ou acima das 

metas previamente definidas ou em linha com as metas. É, ainda, de referir que, nos três 

últimos anos, as metas definidas para a taxa de sucesso foram atingidas. 

 

Seguidamente apresentam-se os resultados relativos ao clima escolar, também da 

responsabilidade da equipa do Núcleo de Avaliação Interna. 

 
Quadro III – MELHORIA DO CLIMA ESCOLAR 2019 a 2022 

  

Indicador 
Resultados 

Média 
Metas 

2022/23 2019/20 2020/21 2021/22 

Taxa de interrupção precoce 3º ciclo (*) 4% 4,59% 8,18% 5,59% 2,5% 

Taxa de interrupção precoce Secundário (*) 1,77% 2,25% 2,18% 2,07% 2% 

Alunos com ocorrências disciplinares 15,82% 15,83% 5,43% 12,36% 11% 

Alunos com procedimentos disciplinares 1,90% 0,5% 0,32% 0,91% 1% 

Medidas disciplinares por aluno 0,022 0,008 0,0032 0,011 0,01 

Participações de ocorrência fora de sala de aula 
4 0 0 

 

1,33 

Diminuir em 

10% 

Participações de ocorrência na sala de aula 
205 140 43 

129 Diminuir em 
10% 

 
* Retidos/ excluídos por excesso de faltas + Anulação Matrícula + Abandono 
 

Constata-se que houve uma melhoria em todos os indicadores exceto na taxa de 
interrupção precoce no 3º ciclo do ensino básico. Tal deve-se a terem abandonado este ciclo de 
ensino alguns alunos que atingiram a maioridade no decurso do ano letivo transato. 
 

2.10 Clubes 
 

 Clube de Ciência Viva 

 Clube da Imagem – Fotografia e Vídeo 

 Clube de Teatro 

 Clube das Artes 

 Clube do Desporto Escolar 

 Clube Europeu 

 Clube Ubuntu 
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2.11 Projetos 
 

 PES – Projeto de Educação para a Saúde 

 Plano Nacional de Leitura 

 Plano Nacional das Artes 

 Parlamento dos Jovens 

 Inspiring Future  

 Concurso Internacional Canguru Matemático 

 Concurso Nacional de Jogos Matemáticos 

 Olimpíadas da Matemática 

 Olimpíadas da Biologia 

 Olímpiadas da Geologia 

 Olimpíadas da História 

 Olimpíadas da Língua Portuguesa 

 Escola Embaixadora do Parlamento Europeu 

 Rede de Escolas associadas da Unesco 

 Projeto, Literacia Digital das Escolas para o Futuro - powered by Riconnessioni 

 Clube Mentes Empreendedoras 

 
 

2.12 Parcerias 

 abendo   Escola uma importante função de envolvimento com o meio, que dê expressão 

às preocupações e aspirações da comunidade educativa, a ESSL tem procurado o 

desenvolvimento de um espírito de iniciativa que fomente uma colaboração estreita com as 

entidades locais e nacionais, podendo manifestar-se da seguinte forma:  

a) Facilitação da transição para a vida ativa (Formação em Contexto de Trabalho)  

b) Divulgação cultural (promoção de exposições, conferências, debates, seminários);  

c) Animação sócio-comunitária (atividades a desenvolver em colaboração com coletividades 

locais);  

d) Visitas de estudo e intercâmbios (atividades orientadas no sentido de um maior conhecimento da 

região/ pais/estrangeiro);  

e) Desporto Escolar (atividades a desenvolver através do intercâmbio com outras Escolas);  
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f) Ocupação de tempos livres (atividades a definir com base na elaboração de um programa dos 

espaços e tempos livres).  

g) Apoios especializados ao nível das terapias – psicologia, terapia da fala e terapia e ocupacional. 

Para dar cumprimento efetivo a esta colaboração com o meio a ESSL estabeleceu 

protocolos com diversas entidades, a saber:  

 

Poder Local 

 Câmara Municipal de Portalegre 

 Câmara Municipal de Marvão 

 Câmara Municipal de Castelo de Vide 

 Câmara Municipal de Monforte 

 Câmara Municipal de Arronches 

Ensino Superior 

 Instituto Politécnico de Portalegre 

 Instituto Politécnico de Tomar 

 Instituto Politécnico de Santarém 

 Instituto Politécnico de Beja 

Entidades formadoras 

 Agrupamento de Escolas Emídio Navarro – Almada 

 Agrupamento de Escolas do Bonfim – Portalegre 

 Agrupamento de Escolas de Redondo 

 Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque – Guarda 

 Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira – Évora 

 Escola Secundária D. Sancho II – Elvas 

 Escola Secundária Campos Melo – Covilhã 
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Outras entidades/instituições 

 Instituto Padre António Vieira – IPAV 

 Instituto de Apoio e Desenvolvimento – ITAD 

 Associação Inspirar o Futuro 

 Mentes Empreendedoras 

 Ajuda em Ação 

 Instituto de Apoio à Criança – IAC 

 

Empresas 

 Eletrocom – Estremoz 

 Padaria Arguelles 

 Paciência & Simpatia 

 Terrenus Veritae 

 Regitema – Instalações Técnicas e Manutenção, Lda 

 CCLagarto – Eletricidade e Telecomunicações, Lda 

 Terra Alegre – Grupo Jerónimo Martins 

 Evertis Ibérica 

 Torre de Palma 

 Estremoluz – Monforte 

 Maftel, Lda 

 Tiago Velez Unipessoal Lda 

 Hellimac 

 Joaquim Francisco Trindade Pilão 

 António Favita – Campo Maior 

 Borrachas Portalegre, Sociedade Unipessoal, Lda 

 JD Portalegre, Lda 

 AlenEnergy Lda 

 Refri LC 

 Clínica Cerpos 
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 Clínica Santa Beatriz 

 Bombeiros Voluntários de Portalegre 

 Centro Social Infantil – “O Girasol” 

 Infantário Obra de Santa Zita 

 Clínica Médico Fisiátrica 

 Consultório Dentário Norte Alentejano 

 

2.13 Selos de Qualidade 
 

EQAVET 2020-2023 (Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional) 

Selo de conformidade EQAVET que atesta o alinhamento das práticas da ESSL com o Quadro de 

Garantia de Qualidade Europeu, no âmbito dos processos formativos e dos resultados obtidos 

pelos alunos dos Cursos Profissionais. 

(http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp
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II Parte – Que Escola queremos ser 
 

Com o objetivo de avaliarmos a qualidade do serviço educativo que prestamos, e 

perspetivarmos as Linhas de Força da ação educativa da ESSL para o triénio, analisámos os 

resultados dos inquéritos aplicados à comunidade Escolar (alunos, professores, pessoal não 

docente, encarregados de educação), quer no âmbito da atividade de avaliação externa da ESSL, 

no âmbito da avaliação interna, tendo identificado os problemas e os Pontos Fortes da nossa 

Escola, de acordo com o Modelo SWOT, definindo a Missão, Visão e Valores por que se norteia o 

nosso Projeto Educativo, à luz do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Seguidamente são elencados, o que consideramos serem, os pontos fortes a manter na 

ESSL e as áreas de melhoria a desenvolver que serão parte integrante do plano de ação, não 

descurando o ajuste de situações pontuais que possam levar a um incremento da prestação do 

serviço educativo e formativo. 

 

Pontos fortes 

 A dinamização de clubes e de projetos que contribuem para o enriquecimento do 

processo de ensino e de aprendizagem, promovendo a aquisição de competências 

pessoais em vários domínios, e para a projeção da ESSL na comunidade; 

 A promoção de trabalho articulado/colaborativo entre os Docentes e os técnicos numa 

perspetiva de educação para a inclusão e para o sucesso Escolar;  

 A articulação entre os docentes de educação especial, a EMAEI, o SPO, o GAAF e os 

conselhos de turma na definição, no acompanhamento e na avaliação das medidas de 

apoio aplicadas aos alunos com necessidades educativas específicas. 

 A diversidade da oferta educativa, adequando-a à diversidade de públicos e às 

necessidades do meio envolvente, tendo em conta a auscultação dos diferentes órgãos e 

entidades da comunidade local. 
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3 Visão, Missão e Valores 
 

3.1 Visão 
 

 

 

Consolidar a cultura da ESSL, mantendo a abertura à mudança, à inovação, à 

partilha e ao rigor, consolidando-se como polo de ação educativa na busca do 

domínio da excelência, preparando e aplicando modelos de qualidade que reforcem a 

forma e o modo de criar cidadãos para o futuro.  

 Consolidar a ESSL como uma comunidade de referência, que privilegia a formação 

humanista e científica dos seus alunos, respeitando todos e a cada um. 

 

3.1 Valores e Missão 
 

 

Constituem-se como valores de referência deste Projeto Educativo, entre outros, os da 

Sociedade Humanista e Democrática que integram a Liberdade, a Igualdade, a Fraternidade, o 

Humanismo, o Respeito, a Responsabilidade, a Excelência e a Exigência, a Honestidade e a 

Solidariedade, a Cidadania e a Valorização da Diferença, a Autonomia, a Reflexão e a Inovação, a 

Qualidade, a Cooperação, a Integridade, a Equidade e a Cultura de Mérito, que consideramos 

constituintes essenciais do contributo da ESSL para o bem comum.  

A democraticidade, a gestão partilhada, a responsabização, a autonomia, a eficiência, a 

liderança, a equidade, a justiça, a inclusão e o humanismo são e serão sempre valores 

presentes.  

 

VISÃO 

ESSL, Uma Escola com Identidade! 

VALORES 

ESSL, Uma Escola de Pessoas, Com Pessoas e Para Pessoas! 
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Da identidade que aspiramos conservar e da vontade de cogitar o futuro, definimos como 

missão: 

 

 

 

«É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.» 

Provérbio Africano  

 

Este simples provérbio africano contém uma enorme sabedoria e pode aplicar-se à 

Escola e à sua maior missão: a de formar crianças e jovens comprometidos com o seu futuro, 

preparando-os para uma aprendizagem ao longo da vida, capacitando-os do mundo que os 

rodeia e fazendo deles cidadãos responsáveis e empreendedores.  

 

A Escola não se pode confinar nos seus muros físicos. Ela faz parte de uma sociedade 

cada vez mais desafiante, complexa e multifacetada, em permanente mudança e evolução. Na 

atualidade, tudo educa e deseduca, um vez que a informação circula nos dias de hoje com 

grande celeridade e diversidade, contendo em si os contrastes e assimetrias do mundo, 

inspirando receios e dúvidas, despertando ambições e desejos, condicionando a vivência da 

realidade em todas as faixas etárias. Capacitar os jovens para esta vivência, dotando-as de 

ferramentas de decisão, é fortalecer o conceito de cidadania e celebrar um compromisso com o 

seu futuro. Como uma aldeia que consiste num sistema interativo e vivo, também a Escola deve 

assumir que todos os seus agentes são geradores de influência, e utilizar os desafios que se lhe 

apresentam, sejam eles internos ou externos, como formas de ensinar a importância do 

conhecimento, a justiça, a fraternidade, o empreendedorismo e competitividade. É necessário o 

envolvimento e a generosidade de todos para que a Escola não seja apenas uma aldeia de onde 

se sai, uma fábrica que produz, mas um farol que convida a entrar em águas calmas e 

transparentes, uma Escola Humanizada.  

 

MISSÃO 

ESSL, Uma Escola Com História, Uma História com Futuro! 
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A Escola deve ser o centro tanto da pessoa humana como das comunidades, em que 

todos sem exceção devem contribuir para uma sociedade educativa. Cada um de nós deve 

utilizar todas as possibilidades de aprender e também de se aperfeiçoar, mas também deve 

estar apto para utilizar corretamente estas potencialidades o que só será possível se possuir 

uma escolaridade básica de qualidade e tal desiderato só se consegue através da relação 

professor/aluno nos diversos domínios das disciplinas cognitivas que são basilares no sistema 

formal de educação. 

 

Profissionais motivados e empenhados, alunos sedentos de conhecimento, uma 

sociedade colaborativa e cooperativa são essenciais para a construção de uma Escola em que 

“Juntos: seremos mais fortes e iremos mais longe”. 

 

É com este espírito de missão, e através da interiorização das regras fundamentais de 

convivência em comunidade, que pretendemos que os nossos jovens sejam futuramente dotados 

de valores - otimismo, comprometimento, cooperação, transparência, equidade, definidores de 

uma sociedade humanista, competente, dotada de conhecimento científico e empreendedora. 

Assim, a ESSL, deve assumir-se como uma entidade dinâmica, no esbater das clivagens 

socioeconómicas, através de políticas inclusivas, norteadas pela equidade na prestação do 

serviço, orientadas no combate   interrupção do percurso escolar, através de estratégias 

potenciadoras da qualidade das aprendizagens e do sucesso educativo na sua aceção 

globalizante.  

 Face ao meio em que se insere, a ESSL, enquanto UO, deve ter uma ação interventiva de 

forma coerente na realidade local, onde haja lugar a estratégias diferenciadas e políticas 

inclusivas, onde a prestação do serviço público valorize a comunidade, aumentando a 

diversidade e a qualidade das qualificações, esbatendo o seu carácter periférico e minimizando 

o impacto das realidades sócio económicas, exógenas à Escola. 

 

  

Com os valores anteriormente definidos, pretende-se que a missão da ESSL continue a ser: 

1. uma referência em termos de qualidade das aprendizagens ministradas; 
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2. a de promover a formação de cidadãos responsáveis, participativos, solidários e 

ativamente integrados na sociedade; 

3. a de manter um clima de qualidade pedagógica; 

4. a de promover a interação com a comunidade; 

5. a de proporcionar um bom ambiente de Escola que promova a equidade e a solidariedade 

entre pares. 

 

3.2 Competências-chave 
 

Linguagens e textos. Informação e comunicação. Raciocínio e resolução de problemas. 

Pensamento crítico e pensamento criativo. Relacionamento interpessoal. Autonomia e 

desenvolvimento pessoal. Bem-estar e saúde. Sensibilidade estética e artística. Saber técnico e 

tecnologias. Consciência e domínio do corpo. 

Os princípios, valores e competências-chave a trabalhar são os indicados no “Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória”. 

 

 

4 Potencialidades  
 

4.1 Cultura da Escola 
 

Na perspetiva de se procurar contribuir para uma Escola inclusiva, estruturada num 

trabalho colaborativo e com dinâmicas diversas que respondam ao público a que se destina, 

pretende-se: 

 Envolvimento e contributo da Escola para o desenvolvimento local, patente nos resultados 

sociais e no reconhecimento da comunidade educativa; 

 Diversificação da oferta educativa, com realce para as vias profissionais e profissionalizantes, 

correspondendo às necessidades locais e contribuindo para aumentar as expetativas face à 

Escola; 

 Valorização de atividades nos domínios artístico, cultural, social e ambiental, inscritas num 

conjunto articulado de ações para o desenvolvimento e enriquecimento do currículo, com 

explicitação dos elementos facilitadores da sua posterior avaliação, e que contribuem para a 

formação integral dos alunos; 
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 Desenvolvimento de parcerias, protocolos e acordos de cooperação estabelecidos com entidades 

e empresas, importantes para a melhoria da qualidade do serviço educativo prestado pela 

Escola, com impacto na formação global e profissional dos alunos; 

 Liderança da direção promotora do envolvimento e compromisso dos atores da comunidade 

educativa nas atividades que materializam a visão e a estratégia da Escola; 

 Desenvolvimento de projetos e de soluções inovadoras na abertura da Escola ao meio, com 

impacto e aprofundamento nas aprendizagens dos alunos; 

 Gestão efetiva dos recursos que responda cabalmente à abrangência da oferta formativa. 

 

4.2. Atividades de desenvolvimento pedagógico e curricular 
 

A ação dos Departamentos Curriculares e Grupos de Recrutamento é fortemente apoiada 

pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e pelo Centro de Apoio à 

Aprendizagem, no enquadramento do Decreto-Lei n.º  54/2018, de 6 de julho. Para a 

complementar, a ESSL dinamiza ainda diversos Clubes e Projetos, como já referidos 

anteriormente. 

 

4.3 Funcionamento dos Serviços 
 

Qualidade do atendimento nos vários serviços: Biblioteca Escolar, Papelaria/Reprografia, 

Serviços Administrativos, refeitório e bufete. 

 

4.4 Espaços Físicos 
 

 Auditório; 

 Biblioteca Escolar; 

 Laboratórios (Biologia/Geologia/Química/Física/Eletrotecnia); 

 Salas de Artes; 

 Polidesportivo; 

 Ginásio; 

 Salas de aula; 

 Salas de informática   

 Refeitório. 
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5. Problemas Identificados e Áreas de Melhoria 
 

 Redefinição e implementação de estratégias de ensino que permitam melhorar os 

resultados dos alunos; 

 Enquadramento da observação e partilha de aulas num plano de supervisão colaborativa 

das práticas pedagógicas consistentes com a necessidade de melhorar os resultados 

dos alunos; 

 Definição mais apurada dos referenciais dos planos de melhoria (PM), considerando a 

inexistência de ações relativas à prática letiva e de indicadores de medida e a não 

identificação de responsáveis pela sua implementação; 

 Capacitação digital dos docentes, pessoal não docente, alunos, encarregados de 

educação, no âmbito da operacionalização do PADDE; 

  Renovação e consolidação de políticas de comunicação interna e externa.  

 

6. Oportunidades 
 

 Consolidação da rede de ofertas profissionalizantes (Cursos de Educação e Formação de 

Adultos e Cursos Profissionais); 

 Projeção da Escola no meio, através da realização da Formação em Contexto de 

Trabalho; 

 Parcerias com entidades e instituições do concelho e de concelhos limítrofes; 

 Maior participação ativa dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus 

filhos/educandos. 

 Implementação de Ações de Melhoria (AM) que visem a construção de metodologias mais 

centradas na aprendizagem autónoma e no trabalho colaborativo. 

 Reforço da eficácia dos canais de comunicação e da receção de críticas/sugestões 

 

7. Constrangimentos 
 

 Restrições orçamentais do Estado; 

 Redução dos índices demográficos; 

 Défice de atratividade dos números do desenvolvimento local. 
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8. Objetivos Estratégicos 
 
 

Operacionalização do Projeto Educativo de Escola 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 
Melhorar os resultados Escolares (internos e externos), desenvolvendo processos de 
aprendizagem plurais e diversificados e estratégias de ensino e aprendizagem adaptadas a cada 
aluno. 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

1. Melhorar o sucesso educativo nas suas vertentes de resultados académicos e de 

formação pessoal e social;  

2. Manter a convergência entre resultados internos e os resultados das provas finais e dos 

exames nacionais;  

3. Alcançar, no Ensino Básico, uma taxa de sucesso global de 3.º ciclo, igual ou superior a 

90%, no triénio 2023 - 2025, sendo de 85% no 7.º ano de Escolaridade. 

4. Atingir, no Ensino Básico, até final do próximo triénio, uma média igual à média nacional 

nas disciplinas de Português e de Matemática nas provas de avaliação externa. 

5. Reduzir, no Ensino Básico (9º ano), a um máximo de 1,00 (na escala de níveis 1 a 5) a 

diferença entre as classificações internas de frequência e as obtidas nos exames 

nacionais. 

6. Reduzir no Ensino Secundário, a um máximo de 3 valores, a diferença entre as 

classificações internas de frequência e as obtidas nos exames nacionais, nas disciplinas 

sujeitas aos mesmos. 

7. Superar globalmente as médias nacionais, pelo menos em 50% das disciplinas sujeitas a 

exame nacional (ensino básico e secundário). 

8. Atingir, no final do triénio 2023 - 2025, no indicador média de exames da ESSL, uma 

melhoria de 0,5 valores, relativamente à média de exames nacional, face ao triénio mais 

recente. 

9. Implementar Planos de Ação de Melhorias (PAM), quatro por cada ano letivo que 

proporcionem o aumento da qualidade do desempenho da Escola em todos domínios. 
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OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Monitorizar a avaliação do sucesso 
Escolar. 

• Os  oordenadores de Departamento 

e de Área devem promover a eficácia 

da reflexão-ação junto dos seus 

pares. 

• Os Diretores de Turrma devem 

fazer o levantamento dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem 

e/ou integração junto dos elementos 

do Conselho de Turma registando as 

medidas a promover para o sucesso 

ou remediação e facultar esta 

informação à EMAEI.. 

•A EMAEI e o NAI da Escola devem 

estar na posse dos dados 

necessários e atualizados de modo a 

que em qualquer momento a Escola 

tenha uma perceção da evolução do 

sucesso Escolar dos seus alunos. 

• Atas dos diversos conselhos (de 

turma, de departamento, de área 

disciplinar…) 

 

• Pautas de avaliação interna por 

período letivo. 

 

• Relatórios/ Planos de melhoria do 

sucesso Escolar elaborados pelas 

equipas multidisciplinar e núcleo de 

avaliação interna. 

 

• Resultados dos Exames Nacionais. 

• Melhorar os resultados escolares. • Distribuição eficiente do serviço 

docente com vista à melhoria da 

aprendizagem, acautelada a devida 

articulação pedagógica. 

•  onstituição de tutorias não só por 

docentes como também por alunos 

mais velhos. 

• Desenvolvimento de estratégias 

conducentes à melhoria do 

compromisso dos alunos com as 

aprendizagens. 

• Desenvolvimento, no âmbito do   

disposto no Decreto-lei nº 55/2018, de 

oficinas práticas de matemática e 

português no 10º e 12º ano. 

• Desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem colaborativas. 

• Dinamização de domínios de áreas 

curriculares para desenvolvimento 

de ação-reflexão. 

• Desenvolvimento da área de 

Educação para a Cidadania, em 

projetos desenvolvidos em rede. 

• Pautas de avaliação interna por 

período letivo. 

 

• Pautas dos Exames Nacionais 

• Reduzir a diferença entre a avaliação 
interna e a avaliação externa. 

• Lecionação de aulas de apoio após o 

términus das aulas, para preparação 

dos Exames. 

• Análise de Provas de Exame de anos 

anteriores. 

•  lassificações dos Exames 

•  lassificações internas 

• Posição da Escola no Ranking 

nacional 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Garantir Rigor e Exigência, através de práticas letivas e de avaliação rigorosas, facilitadoras de 

sucesso, nos processos de ensino-aprendizagem. 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

1. Mobilizar os Docentes para projetos de observação das práticas letivas. 

2. Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando uma aprendizagem criativa e ativa. 

3. Desenvolver competências de investigação e de reflexão sobre as práticas letivas. 

4. Contribuir para a melhoria de condições de trabalho que favoreçam o desenvolvimento pessoal 

e, por inerência, aumentem a qualidade do serviço público de educação;  

OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Afetar recursos humanos e 

materiais necessários à 

melhoria das práticas letivas. 

• Utilização das TI  como instrumentos de 

trabalho e fatores de aprendizagem. 

• Adoção de modelos de coadjuvação em 

sala de aula. 

• Definição, em área disciplinar, das 

aprendizagens essenciais (conteúdos e 

objetivos) que sustentem uma 

aprendizagem com significado, para cada 

disciplina e por ano. 

• Número de Professores que se 

voluntariam para a frequência de 

ações de formação na área das TIC. 

 

• Aulas observadas. 

 

• Sessões reflexivas sobre práticas 

pedagógicas inovadoras. 

• Promover nos alunos a 

consciência do seu papel ativo 

como fator de mudança no seu 

processo de aprendizagem. 

• Operacionalização de Perfis de 

Aprendizagem em todas as áreas de 

formação. 

• Divulgação e explicitação    dos critérios 

de avaliação da Escola, da disciplina e dos 

instrumentos de avaliação ao nível da sala 

de aula. 

•  riação, adaptação e implementação de 

cenários inovadores de ensino e de 

aprendizagem. 

• Valorização do sucesso pleno (alunos que 

concluem cada ano de escolaridade apenas 

com classificações positivas). 

• Artuculação/colaboração entre os 

docentes do departamento, área e 

conselhos de turma. 

 

 

• Relatórios do Núcleo de Avaliação 

Interna e outras equipas de 

monitorização da Escola. 

• Valorizar a dimensão 

formativa da avaliação. 

• Utilização da avaliação formativa na 

identificação e superação eficaz das 

dificuldades de aprendizagem. 

• Utilização do feedback como mecanismo 

de avaliação da evolução do processo de 

aprendizagem. 

• Registo qualitativo, descritivo, das 

competências desenvolvidas pelos alunos 

no domínio da Cidadania e 

Desenvolvimento. 

• Formulação de objetivos pedagógicos 

claros. 

• Realização sistemática de uma avaliação 

efetivamente formativa que contribua para 

melhorar as aprendizagens dos Alunos. 

• Instrumentos elaborados: 

- Avaliações orais 

(grelhas e fichas de observação); 

- Portefólio; 

- Práticas Laboratoriais e Oficinais; 

- Testes; 

- Trabalhos individuais e em grupo; 

- Outros. 

• Inquéritos aos alunos. 

• Materiais elaborados nas áreas 

disciplinares. 

 

• Relatório de avaliação qualitativa 

de 

Cidadania e Desenvolvimento. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Aperfeiçoar o Planeamento e a Articulação das Práticas de Ensino 

 

METAS EDUCATIVAS 

1. Melhorar a coordenação e fomentar a articulação pedagógica entre os diversos ciclos;  

2. Desenvolver uma cultura de cooperação, que se evidencie no trabalho pedagógico, nas 

relações interpessoais e na ligação   comunidade   

3. Incentivar a participação colaborativa e reflexiva dos Docentes, na resolução de 

problemas e na obtenção de melhores resultados. 

4. Promover a articulação curricular, clarificando os aspetos prioritários para a Escola. 

 
OPERACIONALIZAÇÃO 

Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Desenvolver o trabalho 

articulado/colaborativo entre os 

Docentes. 

• Promoção de condições para o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo 

e multidisciplinar, no âmbito da gestão de 

um currículo transversal. 

• Reflexão   e   avaliação   das   práticas   

letivas   em equipa e apresentadas nas 

reuniões de Área disciplinar. 

•  riação e otimização de um arquivo 

digital de recursos, por cada área 

disciplinar, e com o contributo de todos os 

níveis de ensino dessa área disciplinar. 

• Articulação transversal e interdisciplinar 

dos currículos. 

• Atividades e materiais desenvolvidos 

em equipa. 

 

. Reuniões de articulção/colaboração. 

 

• Análise dos registos internos. 

• Otimizar o trabalho pedagógico 

entre os Professores do conselho de 

turma. 

• Realização de reuniões de  onselhos de 

Turma intercalares. 

• Realização de atividades 

interdisciplinares. 

• Dinamização de projetos transversais      

e interdisciplinares no âmbito dos 

Domínios de Autonomia Curriculares, da 

Cidadania e Desenvolvimento e noutros 

contextos que valorizem estas práticas de 

partilha e aprendizagem-ensino. 

• Análise de atas. 

 

• Relatórios de reflexão do 

desenvolvimento e verificação das 

atividades interdisciplinares. 

• Desenvolver trabalho 

articulado/colaborativo entre a 

equipa educativa da biblioteca e 

todos os departamentos 

curriculares. 

 

 

• Realização de reuniões entre a equipa 

educativa da biblioteca escolar e os 

docentes. 

• Plano anual de atividades da 

biblioteca. 

 

• Materiais   produzidos   em   parceria   

pela biblioteca e pelos departamentos 

curriculares. 

 

• Relatório anual da biblioteca. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 

Melhorar as Relações Sociais, promovendo as competências sociais e o gosto pelo saber e pela 
ação responsável. 

 
METAS EDUCATIVAS 

 
1. Intensificar a participação dos alunos e Pais e/ou Encarregados de Educação na vida da 

Escola. 

2. Reduzir em 20% o número de processos disciplinares no triénio 2023 - 2025. 

3. Diminuir a indisciplina.  

4. Obter uma taxa de 75% de satisfação com o Serviço Educativo prestado pela Escola, por 

parte dos Encarregados de Educação. 

5. Incrementar o gosto pelas artes, desporto, sentido crítico e estético, proporcionando um 

conjunto variado de experiências artísticas e performativas. 

6. Implementar metodologias inclusivas e participativas de tomada de decisão estratégica 

da Escola;  

7. Aumentar a participação das famílias e da comunidade Escolar na vida e nas decisões da 

Escola;  
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OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Reforçar a participação na vida 

escolar dos alunos, Pais/EE e 

famílias. 

 

•  o-responsabilizar Pais e 

Encarregados de Educação no seu 

dever de educar e valorizar a Escola. 

 

 

•  apacitação dos Diretores de Turma para 

a mediação entre a Escola e a família. 

•  Dinamização de atividades que 

estimulem uma participação mais ativa 

dos Pais e Encarregados de Educação nas 

diversas iniciativas promovidas pela 

Escola. 

• Otimização da interação regular entre o 

Diretor de Turma e famílias. 

• Promoção da participação dos alunos na 

vida da Escola em articulação com a 

Associação de Estudantes. 

• Desenvolvimento de uma plataforma 

digital onde os alunos e Encarregados de 

Educação avaliam os diferentes serviços 

prestados pela Escola. 

•  ooperação com as atividades 

desenvolvidas pela Associação de 

Estudantes. 

• Diretores de Turma envolvidos em 

ações de formação/ sensibilização de 

mediação entre Escola e família. 

 

• Percentagem de EE presentes nas 

reuniões com os DTs. 

 

•  aderneta Escolar. 

 

• Alunos presentes   nas diversas 

iniciativas programadas. 

 

• Atividade desenvolvida pela 

Associação de Pais e EE da Escola. 

 

• Plataforma digital. 

• Desenvolver nos alunos 

comportamentos e atitudes 

adequados. 

• Explanação do Regulamento Interno nas 

aulas de Cidadania e Desenvolvimento. 

•  Valorização de regras de comportamento 

e de atitudes adequadas, dentro e fora da 

sala de aula. 

• Exigência e rigor dos Docentes em 

relação ao saber estar dentro de uma sala 

de aula. 

• Informar os Pais/EE sobre os 

comportamentos desajustados na sala de 

aula. 

• Tempos letivos destinados   

explanação do RI. 

 

• Número e tipo de ocorrências 

disciplinares. 

 

• Número e tipo de processos 

disciplinares. 

• Promover formas de solidariedade 

(interpares e intergeracionais) 

• Motivação e corresponsabilização de 

grupos de Pais/ EE na dinamização de 

atividades culturais, lúdicas e recreativas. 

• Promoção  de projetos de animação e 

voluntariado. 

• Relatórios    de    avaliação    das    

atividades desenvolvidas. 

• Promover respostas de transição 

para a vida após a Escolaridade 

obrigatória. 

•   Estabelecimento de parcerias com vista 

à inserção na vida ativa dos jovens que 

terminam a sua formação qualificante. 

•   Monitorização do impacto da 

Escolaridade no percurso dos alunos. 

Protocolos   estabelecidos   com   

entidades empresariais. 

 

Levantamento     estatístico     

referente     à inserção dos alunos no 

mercado de trabalho e/ou 

prosseguimento de estudos. 

•  Educar para o ambiente, cultura, 

saúde e desporto. 

 

• Interiorizar valores e condutas que 

levem à formação ética e moral. 

• Promoção de uma cultura de atenção ao 

outro e à participação cívica. 

• Desenvolvimento pessoal dos jovens, bem 

como a compreensão e reflexão sobre os 

problemas ecológicos, sociais, culturais e 

éticos. 

• Reforço dos fatores de proteção 

relacionados com os estilos de vida 

saudáveis. 

• Reforço do respeito pela diferença e 

diversidade cultural. 

• Reforço da participação dos alunos em 

atividades, no âmbito do Desporto Escolar. 

• Número de ações/atividades 

previstas PAA. 

 

• Relação entre atividades/projetos 

propostos e realizados. 

 

• Taxa de participação nas atividades   

e projetos realizados. 

 

• Grau de satisfação dos 

intervenientes. 

 

• Relatórios sobre as atividades e 
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• Implementação de ações que visem a 

salvaguarda do património. 

• Envolvimento dos alunos em eventos e 

atividades culturais/artísticos, pertinentes 

e polarizadores de aprendizagens, de 

iniciativa local ou nacional de caráter 

cultural que despertem a criatividade e 

promovam o gosto pelas artes, sentido 

crítico e estético. 

projetos realizados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
 

Desenvolver os mecanismos de inclusão e de diminuição do abandono Escolar. 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

1. Reduzir o abandono escolar, dentro da escolaridade obrigatória, tendencialmente, a 0%. 

2. Projetar estratégias que sejam propícias a um favorável desenvolvimento integral do 

aluno. 

3. Promover oportunidades diferenciadas de sucesso académico e educativo. 

4. Apostar numa Escola segura, humana e inovadora;  

 
OPERACIONALIZAÇÃO 

Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 
• Prevenir a desistência e o 

abandono Escolar. 

• Identificação atempada dos alunos que se 

encontram em situação de risco. 

 

• Encaminhamento e acompanhamento dos 

alunos, em situação de risco de abandono, 

pela EMAEI, GAAF e SPO. 

 

• Ações de sensibilização aos alunos sobre 

atitudes de autoestima, respeito mútuo e 

regras de convivência, que contribuam 

para a sua educação, enquanto cidadãos 

tolerantes, autónomos, organizados e 

civicamente responsáveis. 

 

•   o-responsabilização dos Pais/EE pela 

assiduidade dos filhos/ educandos. 

• Diagnóstico no conselho de Turma no 

início e durante o ano letivo. 

 

•  ontactos realizados com outras 

entidades. 

 

• Relatórios da EMAEI, GAAF e SPO. 

 

•  oncretização de ações de 

sensibilização. 

 

•  ontactos com os Pais/ EE. 

 

• Número de alunos que mudam de 

curso por reorientação vocacional. 

• Melhorar a performance da Escola 

ao nível das aprendizagens e das 

qualificações, diminuindo o 

abandono escolar. 

• Implementação de uma política educativa 

de inclusão e, consequentemente, de 

diferenciação pedagógica para o grupo de 

alunos em risco de abandono, através de 

flexibilização do currículo. 

• Atividades socioeducativas  que visem o 

incremento da motivação, do gosto pela 

Escola e a aquisição de competências “do 

saber, do saber ser, do saber estar e do 

saber selecionar”, da assertividade e da 

postura cívica. 

• Existência de atividades 

diferenciadas. 

 

• Percentagem de elunos em abandono 

Escolar 

• Procurar estratégias facilitadoras 

de desenvolvimento global do aluno, 

otimizando meios e recursos que 

promovam uma mais fácil adaptação 

ao meio escolar. 

• Reforço da articulação da ação educativa 

dos DT e demais docentes com o os 

docentes de Educação Especial e SPO, no 

sentido de garantir a adequação do 

processo de ensino e aprendizagem à 

participação social e à vida autónoma das 

crianças e jovens com medidas educativas 

seletivas ou adicionais e/ ou em risco de 

abandono. 

• Adequação das tutorias às necessidades 

• Existência de reuniões de articulação. 

 

• Relatório da Equipa Multidisciplinar. 

 

• Relatório da Educação Especial. 
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dos alunos da Escola. 

• Promoção de dinâmicas de inclusão, 

envolvendo pais, alunos, assistentes 

operacionais e docentes da Escola. 

• Promover respostas diversificadas 

e adequadas aos alunos com 

medidas seletivas ou adicionais no 

âmbito do DL 54/2018, baseadas na 

igualdade de 

oportunidades. 

•Distribuição do apoio especializado e 

educativo de acordo com o perfil de 

funcionalidade do aluno. 

•Orientação dos alunos com medidas 

educativas seletivas ou adicionais para 

percursos educativos ou de formação 

adequados ao seu perfil de funcionalidade. 

• Distribuição do serviço docente 

especializado. 

 

•  onstituição de turmas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
 

Promover a Identidade Institucional e a Cultura da Escola 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

1. Fomentar a criação de uma identidade institucional e cultura próprias da Escola. 

2. Promover a coesão entre os diversos elementos constituintes da Escola. 

3. Fomentar a identidade e o sentimento de pertença   Escola, valorizando aspetos da cultura 

existente e promovendo iniciativas que consolidem esse sentimento. 

OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

Consolidar a identidade da Escola, 

privilegiando a comunicação com a 

comunidade. 

 

Comemoração anual do dia de 

Aniversário da Escola 

• Utilização da imagem da Escola em todas as 

atividades desenvolvidas e do logotipo em todos 

os documentos. 

•Realização de atividades na Escola envolvendo 

todos. 

• Reforço da publicitação nos meios de 

comunicação da Escola e locais, de trabalhos 

produzidos, de eventos dinamizados e/ ou de 

resultados de relevo alcançados por Alunos da 

Escola. 

• Dinamização de uma conta de facebook da 

Escola, para divulgação das atividades 

desenvolvidas. 

• Dar continuidade   organização e valorização 

de atividades de início de ano letivo (receção de 

pessoal Docentes e não Docentes, receção aos 

novos Alunos, receção dos Encarregados de 

Educação, apresentação dos projetos da Escola). 

. Celebração do Dia de Aniversário da Escola 

• Notícias sobre atividades da Escola. 

 

• Número de participantes em iniciativas da 

Escola. 

•  ontinuar a fomentar a coesão e o 

espírito de pertença à Escola. 

•Dinamização de projetos/atividades que 

permitam fomentar o espírito de pertença à 

Escola. 

• Partilha de boas práticas entre os diversos 

atores da Escola. 

• Inclusão, na constituição de grupos de 

trabalho, de intervenientes de diferentes níveis 

de ensino. 

•Reforço das políticas de proximidade. 

• Existência de atividades diferenciadas. 

 

• Projetos. 

 

•  ontributos formais dos departamentos, 

estruturas e de Pais/ EE. 

• Motivar a comunidade educativa. •  ontinuar a desenvolver uma gestão de 

proximidade, de presença sistemática, 

contribuindo localmente para a resolução dos 

problemas. 

• Fomentar espaços de diálogo com os diversos 

elementos da comunidade educativa e de 

valorização das suas ideias e opiniões. 

• Dinamização de ações promotoras de um clima 

de acolhimento e de bem-estar na Escola, ao 

longo do ano letivo, dando particular 

importância ao acolhimento dos novos 

membros. 

• Número de reuniões com os delegados de 

turma. 

 

• Adesão dos pais e encarregados de 

educação às convocatórias dos diretores de 

turma e/ ou Escola. 

 

• Adesão da comunidade educativa  s 

atividades culturais, desportivas e 

promotoras da valorização do valor e 

excelência. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
 

Fomentar a Abertura ao meio, criando sinergias positivas com o território educativo. 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

1. Aprofundar a relação da Escola com o seu território educativo. 

2. Incrementar o número de iniciativas realizadas, assim como o de participantes 

envolvidos, em experiências e projetos a nível nacional e internacional. 

OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Afirmar a Escola no seu território 

educativo, através de atividades na 

comunidade. 

• Estabelecimento de parcerias com 

instituições, entidades e grupos. 

• Organização de ações diversificadas, 

dedicadas à comunidade educativa como 

exposições, concursos, seminários, 

workshops, entre outros. 

• Realização de ações internas e externas 

sobre a oferta formativa. 

• Auscultação das necesscomunidade/ 

tecido empresarial. 

•  onhecimento e divulgação do património 

material e imaterial, local e regional, 

contribuindo para a criação de uma 

identidade cultural forte e a noção de 

pertença a uma comunidade. 

• Abertura dos diferentes espaços da 

Escola à concretização de exposições/ 

seminários ou outras iniciativas 

provenientes de agentes externos 

• Dados recolhidos em relatórios sobre 

o número de ações e de participantes. 

• Partilhar experiências e projetos a 

nível local, nacional e internacional 

• Desenvolvimento de parcerias e projetos 

com instituições locais, nacionais e 

internacionais. 

•  oncertação de diferentes atividades/ 

ações com a Autarquia. 

• Partilha de boas práticas. 

•  andidatura a programas comunitários 

que promovam o intercâmbio de práticas e 

a mobilidade de alunos, pessoal docente e 

não docente. 

• Reuniões realizadas. 

 

• Número de iniciativas realizadas e 

participantes envolvidos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 
 

Fomentar o respeito e valorização pelo Ensino Profissional, estreitando ligação continuada com o mundo 
do trabalho. 

 
METAS EDUCATIVAS 

 
1. Reduzir, a um máximo de 10%, o número de Alunos que desistem dos Cursos Profissionais, ou 

que não conseguem concluí-los. 

2. Promover a colocação de 75% dos Alunos no mercado de trabalho, ou na continuação de estudos, 

após a conclusão do curso. 

3. Estabelecer Protocolos e parcerias com instituições, locais, regionais e nacionais;  

OPERACIONALIZAÇÃO 
Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Monitorizar a avaliação do sucesso 

Escolar. 

• Os  oordenadores de  urso e os Diretores de 

Turma devem promover como prática habitual a 

conclusão dos módulos dentro de determinados 

prazos, evitando a acumulação de módulos em 

atraso pelos Alunos. 

• Os Diretores de Turma devem fazer o 

levantamento dos Alunos com dificuldades de 

aprendizagem e/ ou integração junto dos 

elementos do Conselho de Turma, registando as 

medidas a promover para o sucesso ou 

remediação e facultar esta informação à EMAEI. 

• Atas dos  onselhos de Turma. 

 

• Pautas de avaliação interna por período 

letivo. 

 

• Número médio de módulos em atraso por 

aluno/ disciplina/ ano do curso. 

• Melhorar os resultados Escolares nos 

Cursos Profissionais e prevenir o 

abandono. 

•Atribuir a coordenação dos Cursos Profissionais 

a um docentes com o perfil definido nos 

documentos legais, mas igualmente conhecedor 

da realidade empresarial, comercial e social da 

região. 

• Fomentar o desenvolvimento de projetos e a 

formação em contexto de trabalho, numa 

perspetiva de trabalho em rede, assentes nas 

necessidades, recursos e potencialidades da 

comunidade. 

• Definir um número máximo de módulos em 

atraso, por aluno, a partir do qual é espoletado 

um processo coordenado de remediação e 

recuperação, podendo envolver apoios 

específicos ao aluno, na disciplina, ou disciplinas 

em questão. 

• Atas do  onselho de Turma. 

 

• Pautas de avaliação interna por período 

letivo. 

 

8.1. Instrumentos de operacionalização 
 

O Projeto Educativo é um documento dinâmico, na medida em que poderá ser 

reajustado/reformulado, como já foi referido, nomeadamente através de documentos 

operacionais como o Plano Anual de Atividades, o Regulamento Interno e a Organização 

Pedagógica da ESSL. 
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9. Divulgação, avaliação e monitorização 
 

Para que toda a comunidade Escolar se aproprie do Projeto Educativo e se envolva na 

sua consecução, este deve ser divulgado pela Direção na página da ESSL para acesso a toda a 

comunidade educativa, devendo incluir reuniões com os coordenadores de departamento, 

diretores de turma, associações de pais, assistentes operacionais, técnicos administrativos e 

associação de estudantes. 

 

Todos devem assumi-lo como “seu”, o que significa que o trabalho de cada um deve 

passar pela sua interiorização e que cada setor ou gestão intermédia deve assumir, com 

particular responsabilidade, a definição de um plano de ação concertada com os objetivos 

estratégicos e operacionais nele contido. 

 

O Projeto Educativo da Escola (PEE) é submetido a controlo e autorregulação na sua 

concretização. A sua monitorização realizar-se-á pela equipa nomeada para o efeito, através do 

nível de concretização das metas definidas, espelhados no balanço do PAA e em relatórios 

anuais de coordenação de órgãos de gestão intermédia ou em outros documentos emanados 

pela tutela, nomeadamente relativos a resultados de provas externas e avaliações externas. 

 

A partir desta monitorização, a equipa do núcleo de avaliação interna irá realizar um 

relatório com os resultados e um conjunto de propostas que permitam colmatar os aspetos 

menos conseguidos em articulação com a equipa de monitorização do PEE. A discussão interna 

destes resultados nos órgãos de gestão e supervisão como o Conselho Pedagógico e o Conselho 

Geral deve ser promovida e, em função dos resultados, devem ser auscultados para a 

autorregulação e reflexão de novas medidas a adotar. 

 

O suporte de divulgação anual é criado pela equipa de autoavaliação, mas a 

responsabilidade da sua divulgação fica a cargo da Direção que escolherá, tal como para a 

divulgação deste Projeto, os canais mais diretos e abertos, de acesso mais universal, para dar 

conhecimento dos resultados apurados pela equipa. 

 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO PEDAGÓGICO 15 / 12 / 2022 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL 05 / 01 / 2023 


