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INTRODUÇÃO 

 

 O Projeto Educativo de Escola (PEE) tem como alicerce a consolidação de 

competências e o reforço da autonomia da escola tornando-a no centro da ação 

educativa que visa a dinâmica e a qualidade do trabalho desenvolvido nesta 

instituição. 

 Segundo Matias Alves (1992), o PEE é um “documento que orienta a ação 

educativa, que esclarece o porquê e para quê das atividades escolares, que 

diagnostica os problemas reais e os seus contextos, que exige a participação crítica 

e criativa, se não de todos os elementos da Comunidade Educativa, pelo menos da 

generalidade dos atores, que prevê e identifica os recursos necessários de forma 

realística, que descobre e desenvolve os fatores capazes de empenharem os atores 

na consecução dos objetivos da escola e que sabe o que avaliar, para quê, como e 

quando”. 

 A construção deste Projeto Educativo teve como alicerce a análise dos 

resultados obtidos no Relatório de Avaliação do Projeto Educativo 2015-2019, no 

Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 e no estudo Uma Escola, Um Olhar 

do Observatório de Educação da RAM, 2018, bem como nas sugestões apresentadas 

por toda a Comunidade Educativa. Este projeto pretende antecipar uma escola 

melhor, uma escola que melhora os processos e por consequência os resultados, 

onde todos se sintam integrados, onde todos se envolvam, onde todos assumam a 

responsabilidade de construção do sucesso educativo, onde cada um sinta que a sua 

ação faz a diferença.  
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2. VALORES COMPARTILHADOS: UMA CULTURA QUE IDENTIFIQUE A ESCOLA  

 

  A partir do projeto educativo da escola e do regulamento interno, 

desenvolveremos, com a participação de todos, um conjunto de valores partilhados 

que nos identifiquem enquanto comunidade educativa, que marquem a nossa cultura, 

que nos orientem no nosso quotidiano. A escola desde a sua origem vem primando 

pela promoção de valores e atitudes tais como: responsabilidade, criatividade, 

cooperação, partilha, tolerância, autonomia, liberdade, autoestima, iniciativa, 

solidariedade, conhecimento, em suma, distinguindo-se pelo rigor impresso no 

trabalho empreendedor, contínuo e inovador que vem desenvolvendo e pretende 

prosseguir. Assim, no início do ano partilharemos com todos os alunos e pais e 

encarregados de educação as principais regras de convivência e funcionamento da 

escola, acompanhado depois de um trabalho contínuo pelos diretores de turma, 

principalmente no 1.º semestre, no sentido de fazer os alunos refletirem nos valores 

que a escola defende e nos procedimentos e comportamentos que têm de cumprir e 

desenvolver. O quadro de honra e excelência, que tem por objetivo distinguir os 

alunos que se destacam em várias dimensões da sua condição humana, social e 

académica enquadrar-se-á neste espírito de desenvolvimento da cultura da escola.  
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3. MISSÃO 

 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), a escola pretende: 

1. Assegurar a formação geral comum a todos os alunos que lhes garanta as 

condições necessárias para a descoberta e desenvolvimento dos seus interesses e 

aptidões, capacidades e competências, promovendo a realização individual em 

harmonia com os valores da solidariedade social. 

2. Proporcionar a aquisição dos conhecimentos essenciais que permitam o 

prosseguimento de estudos e/ou a inserção do aluno em percursos alternativos de 

formação profissional. 

3. Proporcionar experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e 

socioafetiva, criando atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação com a 

comunidade que auxiliem a sua formação para a cidadania. 

4. Assegurar aos alunos com necessidades educativas condições adequadas ao 

seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades. 

5. Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos. 

6. Combater o abandono escolar em defesa do cumprimento da escolaridade 

obrigatória. 

E hoje vivemos tempos novos, com a esperança de múltiplas oportunidades para 

o desenvolvimento humano, mas simultaneamente apreensões, ameaças e uma 

incerteza quanto ao futuro. Urge, assim, desenvolver nos alunos competências que 

lhes permitam adquirir um vasto património cultural e científico, mas que lhes 

permitam, simultaneamente, questionar os saberes estabelecidos, integrar 

conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente, resolver problemas cada vez 

mais complexos e desenvolver um conjunto de valores sociais e humanos que os 

transformem em cidadãos, em pessoas (Decreto Lei 55/2018). Será esta a essência 

da educação, a missão de uma escola. 
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4. VISÃO ESTRATÉGICA DA ESCOLA 

 

  Os membros desta escola comungam ou têm de se esforçar por partilhar da 

seguinte visão estratégica: a Escola do 2º e 3º Ciclos do Caniço pretende continuar 

a primar pela busca contínua de uma educação de qualidade que presta à 

comunidade, definindo-se num quadro de valores que desenvolva uma cultura que 

se caraterize não só pelo trabalho, rigor, exigência, disciplina e ordem, mas também 

pelo carinho, afetividade e alegria com os nossos alunos, professores e pessoal não 

docente, pelas boas relações humanas, pelo espírito de equipa, cooperação e 

participação; pelo estabelecimento de objetivos e metas ambiciosas em termos de 

resultados a obter efetivamente pelos nossos alunos e de inclusão de todos os alunos 

com dificuldades de aprendizagem.  

Assumimos que queremos melhorar ainda mais os resultados educativos dos 

nossos alunos, mas que correspondam a um sucesso educativo efetivo e não 

meramente estatístico. Em suma, queremos ser uma escola de referência na Região 

Autónoma da Madeira. É esta a visão que queremos partilhar com todos: alunos, pais 

e encarregados de educação, pessoal docente e não docente; e que, com o esforço 

de todos, com o amor à nossa escola e dedicação ao trabalho e orgulho de pertencer 

a esta comunidade educativa vamos continuar a construir, de mãos dadas, uma 

escola de excelência, nos próximos anos. 
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5. CARATERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO: 

RECURSOS MATERIAIS E RECURSOS HUMANOS 

5.1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço foi criada pela Portaria 29-A/99 

de 02 de março e inaugurada a 29 de setembro de 1999, pelo Presidente do Governo 

Regional da RAM. Localiza-se no sítio do Livramento, à Rua João Batista de Sá, 

freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz ocupando uma área com cerca de 81,5 

km2 (Figura 1). 

  

 

 

 

O Caniço é a área territorial do concelho onde se verificou grandes 

transformações sobretudo nas últimas duas décadas. Anteriormente caraterizado por 

um povoamento disperso e por uma forte atividade agrícola, cedo apresentou, 

particularmente no litoral, especial apetência para a atividade turística. Foi notório 

um desenvolvimento crescente de zonas habitacionais, em alternativa à cidade do 

Funchal razão pela qual é considerada uma “cidade dormitório”, o que se vem refletir 

em alterações quer na paisagem, quer nas vivências e funções dos espaços. 

Figura 1: Enquadramento geográfica da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço. 
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A escola funciona em regime diurno, entre as 8h e 05 min e as 18h e 25min, 

com 12 tempos letivos e em regime noturno entre as 19h e 30min e as 23h e 05 min, 

com 4 tempos letivos. 

 

5.2. INFRAESTRUTURAS 

Este estabelecimento é composto por dois edifícios ligados entre si por um 

corredor interno, os quais foram construídos em fases diferentes, encontrando-se 

ambos em boas condições de conservação. Devido à elevada densidade populacional 

da freguesia e do número elevado de alunos, todos os espaços da escola são 

rentabilizados a 100%. Aquela situação contribuiu para que alguns dos gabinetes, 

inicialmente destinados aos grupos disciplinares, tivessem que ser transformados em 

salas de aulas com dimensões exíguas, onde funcionam turmas com certas 

especificidades, como é o caso dos Cursos CEF e turmas do Projeto Mais. O 

estabelecimento é dotado de bons equipamentos multimédia e de materiais 

específicos às diferentes disciplinas.  

Quanto aos espaços destinados à prática desportiva, estão igualmente em boas 

condições de utilização. No entanto, é de referir que são poucos os espaços, por isso, 

são muitas vezes partilhados por 3 e/ou mais turmas em simultâneo, situação que 

fica ainda mais condicionada perante condições climatéricas adversas. Relativamente 

aos espaços exteriores, estes são bons e a acessibilidade para alunos com deficiência 

motora está garantida. 

Assim, no que diz respeito às instalações, equipamento e material existente 

neste estabelecimento de educação, permite aferir que a qualidade das 

infraestruturas é boa, havendo, igualmente uma preocupação na sua conservação, 

manutenção e limpeza. Saliente-se o facto de a escola estar apetrechada com 19 

quadros interativos e de haver 5 salas de informática, igualmente apetrechadas com 

equipamento atualizado e as salas de aulas equipadas com computador e protetor 

multimédia.  Destaca-se a preocupação da escola em melhorar as condições de 

trabalho de toda a comunidade escolar como sejam: 
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 estratégias para resolver as anomalias nos equipamentos multimédia: 

 estratégias para melhorar a rede de Internet; 

 construção de um auditório ao ar livre; 

 aquisição de um espaço na praia dos Reis Magos para a acondicionar os 

equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto “Escola de Mar”; 

 substituição do piso do Polidesportivo e ginásio; 

 cobertura de novos espaços exteriores (junto às oficinas). 

 

5.3. RECURSOS HUMANOS 

No que concerne aos recursos humanos, o corpo docente é estável. O mesmo 

não se pode afirmar no que diz respeito ao Pessoal Não Docente em que parte dos 

auxiliares de ação educativa são provenientes do Centro de Emprego e, como tal, 

não é garantida a continuidade de serviço e o términus do contrato ocorre em 

qualquer altura do ano. 

 

5.3.1. Docentes 

 No ano letivo 2019-20 havia ao todo 160 docentes: 56 docentes no 2º ciclo, 

104 no 3º ciclo, sendo sete pertencentes à Educação Especial. O quadro da escola e 

de zona é relativamente estável, havendo somente sete professores contratados. A 

maioria dos docentes encontra-se na faixa etária compreendida entre os 40 e os 49 

anos. A distribuição de docentes por disciplina, escalão etário e género e a sua 

formação e situação profissional é a que podemos ver nos quadros e gráfico 

seguintes: 
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DIMENSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

GRUPO DISCIPLINAR 
Nº DE 

DOCENTES 

100EE Educação Pré-escolar - Educação Especial 1 

110EE 1º Ciclo do Ensino Básico - Ensino Especial 3 

200 Português e Estudos Sociais/História 10 

220 Português e Inglês 8 

230 Matemática e Ciências da Natureza 12 

240 Educação Visual e Tecnológica 11 

250 Educação Musical 4 

260 Educação Física 7 

260.02 Educação Moral Religiosa Católica 2.º ciclo (EMRC) 2 

300 Português 15 

320 Francês 6 

330 Inglês 10 

400 História 6 

420 Geografia 6 

500 Matemática 17 

510 Física e Química 10 

520 Biologia e Geologia 8 

530 Educação tecnológica 1 

550 Informática 8 

600 Artes Visuais 5 

620 Educação Física 3.º ciclo 8 

700EE Educação Especial 3 

Professores por grupo disciplinar     

Fonte: Relatório de Autoavaliação de Escola-2018-19 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

IDADE 
N.º DE 

PROFESSORES 

GÉNERO 

FEMININO MASCULINO 

<= 29 anos 0 0 0 

30 - 39 anos 19 14 5 

40 - 49 anos 103 69 33 

50 - 59 anos 32 30 3 

60 - 69 anos 6 6 0 

Idade e género Professores      

Fonte: Relatório de Autoavaliação de Escola-2018-19 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

FORMAÇÃO N.º DE PROFESSORES 

Bacharelato 0 

Licenciatura 142 

Mestrado 18 

Formação de Professores      

Fonte: Relatório de Autoavaliação de Escola-2018-19 
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SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL N.º DE PROFESSORES 

Contratado (C) 7 

Quadro de Zona (QZ) 94 

Quadro de Escola (QE) 59 

Tipo de vínculo Professores     

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola-2018-19 

 

5.3.2. Não Docentes 

A distribuição dos 55 não docentes do quadro de escola por carreira, escalão etário e género e a sua 

formação é a que podemos ver nos quadros seguintes: 

 

DIMENSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 

Tipo de carreira 
Nº DE PESSOAL NÃO 

DOCENTE 

Chefe de Serviços Administrativos 1 

Técnico Superior 5 

Assistente Operacional 28 

Técnico de Informática  1 

Assistente Técnico 20 

Tipo de carreira Pessoal Não Docente    

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola-2018-19 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Idade Nº DE PESSOAL NÃO DOCENTE 

<= 29 anos 0 

30 - 39 anos 5 

40 - 49 anos 15 

50 - 59 anos 29 

60 - 69 anos 6 

Idade Pessoal Não Docente     

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola 2018-19 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Género Nº de Pessoal Não Docente 

Masculino 3 

Feminino 52 

Género Pessoal Não Docente      

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola-2018-19 

 

FORMAÇÃO 

 

FORMAÇÃO INICIAL 
Nº DE PESSOAL NÃO 

DOCENTES 

1º Ciclo 4 

2º Ciclo 8 

3º Ciclo 13 

Secundário 25 

Bacharelato 0 

Licenciatura 4 

Pós-Graduação 0 

Mestrado 1 

Doutoramento 0 

Formação Pessoal Não Docente      

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola 2018-19 
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5.4. ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

A grande maioria dos alunos vive no Caniço e o seu número desde a criação da 

escola tem vindo a aumentar muito, ora vejamos: 

O número de alunos no regime diurno passou de 406, em 1999/2000 para 1027 

(a acrescentar 102 alunos no noturno) em 2011/2012, ou seja, houve um aumento 

de 621 alunos, que corresponde a uma taxa de crescimento na ordem dos 153%. 

Após o ano letivo 2011/2012, o número de alunos mantém-se mais ou menos 

constante, fixando-se no ano 2018-19 em 1058 no regime diurno. 

Ao nível socioeconómico, constata-se uma situação difícil em que as famílias 

enfrentam contrariedades financeiras na sua gestão orçamental. No ano letivo 2011-

2012, 40% dos alunos beneficiaram dos apoios da Ação Social Escolar, em 2015-

2016 a percentagem subiu para 57,0%, e em 2018-19 atingiu os 65,2% de alunos 

com escalão. Embora tenha sido criado mais um escalão no mandato do governo que 

termina funções este ano, a escola deve estar atenta a esta nova realidade, pelo que 

o eventual apoio a prestar aos seus alunos requer, mais do que nunca, uma gestão 

racional dos recursos materiais e financeiros da escola. Para além do apoio no âmbito 

da Ação Social Escolar, torna-se fulcral estabelecer protocolos com entidades 

externas que contribuam financeiramente na realização e concretização das 

atividades/projetos do Plano Anual de Escola de modo a desafogar o Fundo Escolar. 

Segundo os dados disponíveis de 2015, o índice de habilitação dos pais é 

distinto, uma vez que o pai apresenta um nível de escolaridade inferior ao da mãe. 

Por ordem decrescente verificamos que há uma maior percentagem de pais com o 

secundário (26,3%), 2º ciclo (23,2%), 3º ciclo (21,7%), 1º ciclo (12,8%), 

licenciatura (6,6%) e bacharelato (2,0%); em relação às mães, a ordem é a seguinte: 

secundário (33,7%), 3º ciclo (22,2%), licenciatura (17,6%), 2º ciclo (15,3%), 1º 

ciclo (6,1%), e bacharelato (1,0%). No que diz respeito ao uso das tecnologias, 93% 

dos alunos tinham computador com ligação à Internet.  

No quadro seguinte da autoria do OERAM podemos verificar a escolaridade da 

população da RAM, concelho de Santa Cruz e freguesia do Caniço que nos confirma 

que os nossos encarregados de educação terão uma formação a nível do secundário 
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e ensino superior acima da média do Concelho e da RAM, sendo este um aspeto muito 

positivo a ter em conta no desenvolvimento do projeto educativo, na intervenção da 

escola e no sucesso dos nossos alunos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 E MAIS ANOS, POR 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO COMPLETO 

 

 

 

 As tabelas e gráficos seguintes caraterizam, em geral, os alunos: 

DIMENSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 

 
TURMAS 

ALUNOS EM 

FREQUÊNCIA 

Alunos ensino diurno 53 1058 

Alunos ensino noturno 5 84 

TOTAL  58 1142 

Total de alunos/turmas ensino diurno e noturno 2018-19 

Fonte: Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 
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ANO 

ESCOLARIDADE 

Nº DE 

TURMAS 
FREQUÊNCIA 

5º 10 219 

6º 10 210 

7º 12 239 

8º 10 189 

9º 9 174 

CEF 2 27 

NOTURNO 5 84 

TOTAL 58   1142 

Distribuição de alunos por anos de escolaridade  

Fonte Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E ECONÓMICAS 

 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
FEMININO MASCULINO 

MÉDIA 

IDADES 

5º ano 101 119 10 

6º ano 102 108 11 

7º ano 100 139 12 

8º ano 88 101 13 

9º ano 87 87 14 

CEF 02 25 16 

Ensino Noturno – B2.1 05 2  

Ensino Noturno – B3.1 04 6  

Ensino Noturno – B3.2 11 7  

Ensino Noturno – NS.1 14 6  

Ensino Noturno – NS.2 23 6  

Total 536 606  

Género e idade dos alunos em frequência 

Fonte Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 
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RESUMO GERAL DOS 

ESCALÕES 

Sem Escalão 368 

1 276 

2 261 

3 153 

Total alunos 1058 

Resumo geral dos escalões dos alunos em frequência no ensino diurno 

Fonte Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 

 

 
Escalões atribuídos aos alunos em frequência do ensino diurno 

Fonte Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 

 

NACIONALIDADE Nº DE ALUNOS 

Portuguesa 1034 

Estrangeira 24 

Nacionalidade dos alunos em frequência do ensino diurno 

Fonte Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 

 

 

368

276

261

153

ESCALÕES ATRIBUÍDOS AOS ALUNOS

Sem
escalão
Escalão 1

Escalão 2
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NACIONALIDADE DOS ALUNOS EM FREQUÊNCIA DO ENSINO DIURNO 

 

 

 

 

Alunos com Necessidades Educativas 

No ano letivo 2018-2019, frequentaram a escola 75 alunos com Necessidades 

Educativas. 

 

5.5. OFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA 

A escola iniciou o curso CEF de Técnico de Manutenção Hoteleira no ano letivo 

2017/18. No presente ano letivo este curso foi concluído e iniciou-se outro curso 

designado por Operador de Informática. A escola oferece em regime diurno Cursos 

de Educação e formação. 

A escola oferece também as seguintes atividades extracurriculares (Clubes e 

Projetos) tal como se pode visualizar na tabela seguinte: 

  

1034

24

Portuguesa Estrangeira
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

3 Es Olimpíadas da Química 

Bilhar Página Web da Escola 

Clube Europeu Pequenos e Curiosos 

Desafios da Físico Química Pequenos Grandes Padrinhos 

Eco - Escolas Pilates 

Educação para a Prevenção e Segurança PMATE 

Educar para a Solidariedade Projeto Caniço + 

Escola Azul Projeto Escola Cultural 

Escola de Mar Projeto Xadrez – 5.º ano 

GIP Rádio Escola  

Ioga REBES 

Laboratório a Céu Aberto Relaxamento e Meditação 

Laboratório de Sonhos RoboMatik 

Núcleo de Deporto Escolar Robótica 

OFMAT Sabão Ecológico 

Olhar o Futuro UNESCO 

Olimpíadas da Física Xadrez 

 

 

5.6. OUTROS SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

5.6.1. Gabinete de Intervenção Pedagógica 

 

O GIP é um serviço que a escola dispõe para lidar com situações relacionadas 

com comportamentos desajustados dos alunos bem como para resolver os casos que 

exigem penalizações diversas (sanções). 

No ano letivo 2018-19 a informatização deste serviço foi melhorada e contribuiu 

para uma maior eficiência do mesmo.  
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Relativamente ao número de atendimentos, aumentou ligeiramente 

comparativamente ao ano letivo anterior; as ocorrências a partir da sala de aula 

diminuíram, mas aumentaram nos intervalos; as turmas com mais ocorrências são 

do quinto ano e as de sexto ano diminuíram; as medidas adotadas são mais 

sancionatórias do que corretivas.  

 

5.6.2. Serviço Social 

 

O Serviço Social tem como principais objetivos acompanhar de perto alunos 

provenientes de famílias desestruturadas, apoiar essas famílias e encaminhá-las, 

sempre que se justifique, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

(CPCJ). As situações em que nunca é possível estabelecer contacto com os 

encarregados de educação, de alunos com excesso de faltas e em risco de abandono 

escolar ficam também à responsabilidade deste serviço.  

Durante este ano letivo estiveram em acompanhamento 46 casos referentes a 

alunos sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Tribunal. 

Os motivos do seu acompanhamento são diversos: maus tratos físicos e/ou 

psicológicos, absentismo escolar, regulação do poder paternal, entre outros. 

Destes casos, 29 continuam em acompanhamento, sendo 16 pela CPCJ e 13 

pelo Tribunal. No decorrer do ano letivo, 15 casos foram arquivados. 

Foram também alvo de acompanhamento psicossocial por esta técnica, 11 

alunos. 

 

5.6.3. Biblioteca 

 

A Biblioteca é outro serviço que a Escola disponibiliza a toda a comunidade 

escolar, sendo usada como espaço de realização de trabalhos individuais e de grupo, 

como espaço de leitura, de estudo e também de lazer (leitura recreativa de livros, 

obras, jornais, revistas, etc.). Na Biblioteca, todos os utentes podem consultar não 
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só o espólio bibliográfico como também webgrafia. A equipa que trabalha na 

biblioteca, ao longo de cada ano letivo, costuma dinamizar atividades diversas, a 

saber: concursos literários, exposições temáticas, comemoração de efemérides e 

feiras, com o intuito de angariar alguma verba para aquisição de novos materiais 

para aquele espaço, etc. 

No presente ano letivo a falta de espaços na escola para aulas condicionou, 

com muita frequência, o uso da biblioteca para esse efeito impedindo o seu uso por 

parte de muitos docentes e alunos. 

  

5.6.4. Unidade de Ensino Estruturado (UEE) 

 

Este serviço visa colmatar as necessidades dos jovens portadores de 

Perturbação do Espectro do Autismo do Concelho de Santa Cruz. A Unidade de Ensino 

Estruturado para além de apoiar alunos com este diagnóstico também estará 

recetiva, com a nova legislação, a receber alunos com diagnóstico que justifique a 

frequência neste tipo de medida. A UEE tem duas professoras especializadas na área 

de Educação Especial e 3 técnicas de Educação Especial. De referir que a sala tem 

capacidade máximo para 8 alunos. 

 

5.6.5. Serviço de Psicologia e Orientação 

 

O serviço de psicologia e orientação é assegurado por uma Psicóloga. As linhas 

orientadoras do trabalho desenvolvido na escola são abrangentes, com áreas de 

intervenção diversificadas. Para além do apoio psicopedagógico e da orientação 

escolar e profissional, o técnico de psicologia seleciona/acompanha os alunos dos 

Cursos de Educação e Formação, dinamiza e participa em projetos de prevenção e 

desenvolve ações de formação/informação para os diferentes intervenientes da 

Comunidade Educativa. 

É prática da escola estar atenta às situações em que a ajuda psicológica possa 

contribuir para os alunos ultrapassarem os seus problemas de modo a que não sejam 
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fator condicionante ao sucesso académico e possam ainda ajudar os alunos a 

crescerem com maturidade emocional, equilibrados e felizes.  

No presente ano letivo, o número de casos que tiveram registo no Serviço de 

Psicologia foram, na totalidade, 239 casos, distribuídos da seguinte forma: 

 66 casos de acompanhamento psicopedagógico, sendo que 13 destes casos 

foram apoios pontuais (2 a 3 sessões) e 8 de acompanhamento indireto (alunos 

que constituem a UEE); 

 173 processos de orientação vocacional, com intervenção em contexto de 

turma, posteriormente em pequenos grupos e depois individualmente. Ou seja, 

foram realizados relatórios de orientação vocacional para a totalidade dos 173 

alunos de 9º ano; 

 não houve pedidos da Educação Especial para realização de reavaliações 

psicológicas. 

O número de casos que terão continuidade no próximo ano letivo serão: 31 

casos. 

5.6.6. Sala de Estudo/Apoios 

 

Oferece ainda um serviço denominado Sala de Estudo para os alunos que 

necessitam de colmatar lacunas a vários níveis e em diversas áreas disciplinares ou 

apenas para melhoramento de resultados. O professor de cada disciplina, nas 

reuniões de equipa pedagógica, indica no máximo 5 alunos para frequentarem a sala 

de estudo. A maioria dos alunos propostos para este serviço aceita a sua frequência. 

Apenas em casos de incompatibilidade com atividades da vida pessoal é que se 

manifestam para não a frequentarem e sempre com o consentimento do respetivo 

encarregado de educação. Há ainda alunos que, mesmo sem serem propostos, 

tomam a iniciativa de acompanharem os colegas da turma neste género de apoio, 

pelo que a sala de estudo nem sempre consegue dar resposta a toda a procura. Na 

sala de estudo é frequente a realização de tarefas tais como: esclarecimento de 

dúvidas, repetição de exercícios realizados nas aulas, realização de trabalhos de casa, 
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resolução de exercícios, de problemas, de fichas formativas dos Cadernos de 

Atividades do Aluno (que, em geral, o professor da disciplina não tem disponibilidade 

para exercitar), ensino de métodos de estudo e de elaboração de mapas concetuais, 

esquemas, sínteses, entre outros .  

No presente ano letivo as disciplinas propostas para a sala de estudo foram 

preferencialmente: Português, Matemática e Inglês. Dependendo da disponibilidade 

de horário dos professores foram também ministrados apoios às disciplinas de 

História, Francês, Físico Química e Ciências Naturais. 

A Escola também dispõe de apoios a alunos com necessidades educativas (NE), 

os quais normalmente já estão sinalizados desde anos anteriores. 

Cerca de 580 alunos usufruíram deste género de apoios e estiveram envolvidos nos 

mesmos cerca de 40 professores. 

 

5.7.  MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 

No respeitante a esta componente, medidas de promoção do sucesso escolar, 

é prática da escola desde há alguns anos, a disponibilização de serviços de apoio tal 

como referido anteriormente e, a atribuição de prémios de mérito e distinções. As 

categorias existentes são: mérito escolar, arte e criatividade, alunos que se destacam 

no projeto Escola Cultural nas diversas áreas artísticas, solidariedade e 

companheirismo, mérito desportivo, força de vontade e dedicação, talento musical, 

melhor aluno em cada ano de escolaridade, melhor turma em termos de evolução e 

melhor turma com melhor média académica.  

O número de prémios atribuídos tem aumentado ao longo dos anos, 

depreendendo-se que esta medida é eficaz, no sentido que motiva os alunos a 

obterem os melhores resultados possíveis ao longo do ano letivo. Refira-se que só é 

possível a atribuição dos prémios monetários porque a Farmácia do Caniço aceitou 

colaborar com a nossa escola nesse sentido. 

Os prémios de mérito são sempre atribuídos no ano seguinte à atribuição dos 

mesmos.  
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 6. RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

6.1. AVALIAÇÃO INTERNA  

A taxa de insucesso, por período, disciplina e ano de escolaridade foi aquela, 

apresentada nos gráficos seguintes:
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 5.º ano 
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 6.º ano 
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 7.º ano 
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 8.º ano 
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 9.º ano 
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Taxa de insucesso nas diferentes disciplinas por período – 9.º ano 

 

Perante os resultados obtidos, destacamos a disciplina de Matemática em que 

se verifica uma maior taxa de níveis negativos, comparativamente às outras 

disciplinas.  

Para atenuar estas discrepâncias, tem havido um investimento muito grande 

da escola nomeadamente: sala de estudo com professores da disciplina, reforço de 

aulas de preparação para as provas nacionais, aplicação de testes a nível de escola 

entre outros.  

Em relação às disciplinas de Português e de Matemática, optou-se ainda por 

realizar testes intermédios com o objetivo de funcionarem como barómetro em 

relação à eficiência e em relação ao cumprimento dos conteúdos programáticos. Para 

além da preparação para as provas a nível nacional, ainda se pode prever como serão 

os resultados obtidos pelos alunos. 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados relativos à evolução das taxas 

de transição/conclusão nos diferentes anos de escolaridade e a média anual de escola 

que comprovam que no último quadriénio a escola deu um salto muito positivo neste 

indicador de aprendizagem. 

 

Evolução das taxas de transição / conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Não inclui os Cursos de Educação e Formação. 

 

Anos 

letivos 
5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Média 

anual 

2014/2015  86,7% 90,8% 80,1% 92,4% 95,6% 89,1% 

2015/2016 93,5% 94,8% 97,1% 96,6% 100,0% 96,4% 

2016/2017 98,6% 93,1% 93,3% 95,6% 97,0% 95,7% 

2017/2018 99,1% 99,0% 92,8% 89,3% 98,5% 95,7% 

2018/2019 95,0% 99,5% 91,7% 94,0% 97,7% 95,6% 
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Se compararmos agora os dados da nossa escola com os dados do concelho de 

Santa Cruz e com os da RAM, podemos verificar que conseguimos obter um 

aproveitamento mais elevado, como se pode observar no gráfico seguinte: 

 

Resultados: Alunos | Taxa de transição/Conclusão – 2016/2017 

 

 

  Utilizando outro indicador: Percursos diretos de sucesso em Português e 

Matemática, isto é, alunos sem retenção no 3.º ciclo e que obtém nível positivo nas 

provas finais de 9.ºano, entre os anos 2014/15 e 2016/17 a tendência é também 

obtermos resultados acima das médias regionais e do Concelho, como se pode 

observar no gráfico seguinte. 

 

Resultados: Alunos | Percurso direto de sucesso – 3.º Ciclo 
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6.2. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 No sentido de avaliarmos o sucesso escolar, a tabela seguinte, revela a 

evolução do desempenho dos alunos nas provas finais de ciclo de Português e 

Matemática no 9º ano de escolaridade, revelando também a tendência de a nossa 

escola se situar na média ou acima da média nacional. 

 

Resultados das provas finais de ciclo: % de níveis positivos 

PROVA 

FINAL DE 

Português 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

RAM 74,3% 72,6% 73,2% 88,7% 74,8% 

NACIONAL 77,0% 73,0% 75,5% 87,0% 77,0% 

ESCOLA 82,0% 70,2% 83,5% 89,5% 76,9% 

 

PROVA 

FINAL DE 

Matemática 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

RAM 44,0% 43,7% 51,4% 44,7% 58,6% 

NACIONAL 50,0% 50,0% 56,5% 48,0% 60,0% 

ESCOLA 54,5% 40,4% 62,0% 47,0% 69,2% 

 

As tabelas e gráficos que se seguem representam a taxa de sucesso ao nível 

do 9.º ano de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, comparando, 

ao mesmo tempo, as classificações internas e externas, no ano letivo 2017/18. 

  



 

 

35 

 

Classificações Internas e Externas em Português e Matemática 

Níveis 
Português Matemática 

Interna Externa Interna Externa 

1 0 0 2 13 

2 11 39 43 39 

3 111 85 59 53 

4 44 38 54 49 

5 4 7 12 15 

Total 170 169 170 169 
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Classificações Internas e Externas em Português e Matemática em 

percentagem 

Níveis 
Português Matemática 

Interna Externa Interna Externa 

1 0 0,00 1,18 7,69 

2 6,47 23,08 25,29 23,08 

3 65,29 50,30 34,71 31,36 

4 25,88 22,49 31,76 28,99 

5 2,35 4,14 7,06 8,88 

Média em % 

 

6.3. RISCO E ABANDONO 

A escola segue os procedimentos legais e sinaliza todos os alunos que excedem 

o limite de faltas, os quais são encaminhados para a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ).  

 

6.3.1. Abandono e Desistência 

A taxa de abandono e desistência é de 0%. 

 

6.4. ORGANOGRAMA 

 

De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M e o Regulamento 

Interno da Escola, apresentamos os órgãos de gestão da escola que se orientam por 

princípios de participação, cooperação de modo a decidir democraticamente «com e 

não sobre». 
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Assim temos o seguinte organograma da escola.  
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7. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da realidade da escola assenta assim em três documentos 

(apresentados em anexo) já referidos anteriormente: Relatório de Avaliação do PEE 

anterior, Relatório do OERAM sobre a escola em 2018, Relatório de Autoavaliação da 

Escola 2018-19, bem como nos resultados da auscultação durante apresentação 

deste último à comunidade educativa orientada pela Equipa da Autoavaliação de 

Escola e posteriormente sobre as metas a incluir neste projeto. 

Apresentamos de seguida uma tabela retirada do Relatório de Autoavaliação 

da Escola 2018-19 sobre os pontos fortes e fracos da escola, na perspetiva dos 

docentes, alunos, pessoal não docente e encarregados de educação. 

 

7.1. PONTOS FORTES/FRACOS, SEGUNDO OS DOCENTES 

PESSOAL DOCENTE DO ENSINO REGULAR 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Diversos aspetos da Escola: 

(qualidade do ensino; pagamento por 

cartão; organização; segurança; 

controlo de entrada e saída dos alunos; 

continuidade na Equipa Pedagógica; 

continuidade pedagógica; instalações 

sanitárias, desportivas; equipamentos 

informáticos; resolução dos problemas 

de indisciplina; ambiente escolar; 

espaços sala de aula; higiene; PND; 

Conselho Executivo; PD; regras de 

convivência; circuito de informação 

interna; espaços exteriores; tomada de 

decisão) 

- Diversificação das estratégias 

-Recursos multimédia 

- Instrumentos de avaliação 

- Critérios de avaliação 

- Trabalho cooperativo entre docentes 

- Rede de Internet da Escola 

- Seleção da informação (para dirigir às pessoas 

certas) 

- Diminuição do sentido de pertença em relação 

à escola  

- Burocratização em excesso 

- Falta de pessoal na Reprografia/Papelaria 

- Rentabilização dos momentos de REP 

- Sensibilização dos funcionários e alunos para 

o saber ser e o saber estar 

- Rentabilização dos equipamentos multimédia 

que a escola possui e que estão a ser pouco 

usados 

- Diversidade de Cursos de Educação e 

Formação 

- Participação nas tomadas de decisão 

- Relacionamento PD e PND 

- Participação dos encarregados de educação 

- Cultura relacional 
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PESSOAL DOCENTE DO ENSINO REGULAR 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Existência de parcerias com o exterior 

- Liderança (visão estratégica; 

promoção de uma “cultura de escola”; 

Estratégias de aproximação à 

comunidade exterior) 

- Portaria 

- PBX 

- GIP 

- Serviços Administrativos 

- Prémios de mérito 

- Local apropriado para prestação de primeiros 

socorros/cuidados médicos (falta de um(a) 

funcionário(a) com formação nesta área) 

- Reprografia/Papelaria (falta de 

funcionários(as) permanentemente) 

 

METAS a atingir futuramente (das já existentes no PEE vigente): 

 A.1.3; A.1.8; A.1.11; A.2.4; A.2.5; A.2.6; A.2.7; A.3.2  

 B.2.3  

 C.2.3 

METAS consideradas atingidas e que não são pertinentes para o 

próximo quadriénio 

 A.1.1; A.1.2; A.1.8; A.1.9; A.1.10; A.1.11; A.2.3; A.2.4; A.2.5; A.2.6; 

A.3.4 

 B.2.1; B.2.2; B.2.4; B.3.1; B.4.1; B.4.2 

 C.1.3; C.2.1; C.2.4; C.3.5 

METAS consideradas atingidas e que devem continuar para o 

próximo quadriénio 

 A.1.5; A.1.6; A.1.8; A.1.10; A.2.3; A.3.4  

 B.2.4; B.3.1; B.3.2; B.4.1 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA ESCOLA 

 92,4% dos professores do ensino regular que responderam a este 

questionário avalia com nota 4 e nota 5 a escola (bastante satisfação e 

total satisfação).  

 Não há qualquer referência a insatisfação (0%). 
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PROFESSORES CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Oferta formativa  

- Acompanhamento mais personalizado 

dos alunos   

- Aulas práticas  

- Conclusão do 9ºano 

- Visitas de estudo a empresas/hotéis  

- Resultados dos alunos  

- Maior facilidade de concluir o 9ºano  

- Espaço onde decorrem as aulas 

práticas  

- Combate ao insucesso escolar  

- Diversidade de cursos  

- Número de horas da componente 

prática (aumentar)  

 

 

 

7.2. PONTOS FORTES/FRACOS, SEGUNDO OS ALUNOS 

ALUNOS DO ENSINO REGULAR 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Instalações: desportivas; espaços 

exteriores; salas de aula 

- Ambiente escolar 

- Limpeza da Escola 

- Controlo de entradas e saídas 

- Pagamento por cartão 

- Resolução dos problemas de 

indisciplina 

- Segurança na Escola 

- Organização da Escola 

- Qualidade do Ensino: Preocupação dos 

professores para com os alunos em 

geral e também com aqueles que 

revelam mais dificuldades, preocupação 

com a sua aprendizagem, 

reconhecimento e valorização das 

- Reprografia/Papelaria (forma de 

atendimento/horário de 

atendimento/tempo de espera) 

- Tempo de espera nas filas (Bar Alunos, 

Cantina, Secretaria) 

- Variedade de produtos disponibilizados 

no Bar Alunos 

- Simpatia/atenção/educação dos 

funcionários 

- Rede de Internet 

- Limpeza nos WC 
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ALUNOS DO ENSINO REGULAR 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

aprendizagens conseguidas e ainda pelo 

encorajamento dado aos mesmos, 

utilização diversificada de 

estratégias/metodologias, apresentação 

clara e bem explicada dos conteúdos, 

bom relacionamento professores-alunos 

e simpatia dos professores 

- Ritmo dos conteúdos lecionados vai ao 

encontro das necessidades dos alunos, 

com espaço a opiniões dos mesmos e 

esclarecimento de dúvidas 

- Realização de trabalhos em equipa 

- Diversidade das formas de avaliação 

- Diversidade de atividades 

extracurriculares  

- Produtos alimentares saudáveis 

- PBX 

- Portaria 

AVALIAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

- 3% dos alunos do ensino regular que respondeu a este 

questionário avalia com nota nível 1 (Insatisfação);  

- 5,6% avaliaram com nível 2 (pouca satisfação);  

- 19,9% com nível 3 (satisfação);  

- 49,1% avaliaram com nível 4 (bastante satisfação); 

- 25,4% avaliaram a escola com nível 5 (total satisfação). 
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ALUNOS CEF 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Oferta formativa  

- Resultados dos alunos  

- Ingresso no mundo do trabalho  

- Visitas de estudo a empresas/hotéis  

- Espaço das aulas práticas  

- Relação dos professores com os 

alunos 

 

- Diversidade de cursos  

- Número de horas da componente 

prática (aumentar)  

- Carga horária do curso (muita) 

 

 

 

ALUNOS CURSOS EFA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Funcionamento do curso 

- Tempo definido para as 

tarefas/atividades 

- Carga horária do curso 

- Oferta formativa 

- Ingresso no mundo do trabalho 

- Progressão na profissão 

- Visitas de estudo 

- Espaço onde decorrem as aulas 

- Diversidade de formação 
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7.3. PONTOS FORTES/FRACOS, SEGUNDO O PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Gestão eficaz dos conflitos pela chefe de 

pessoal (assistentes operacionais)  

- Relação entre PND e alunos 

- Colaboração/interajuda por parte da Chefe de 

Pessoal (assistentes operacionais) 

- Organização e funcionamento da escola 

- Existência de materiais necessários  

- Segurança na escola 

- Higiene dos espaços e instalações 

- Qualidade dos espaços e instalações 

- Existência de um clima amistoso 

- Gestão eficaz de conflitos pelo Conselho 

Executivo 

- Relação entre os elementos do PND 

- Divulgação das informações 

- Opiniões/sugestões não são tomadas em 

consideração 

- Participação nas tomadas de decisão 

- Preparação dos funcionários para as funções 

que desempenham 

 

AVALIAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

 95,4% do Pessoal Não Docente que respondeu a este questionário avalia com 

nota 4 e nota 5 a escola (bastante satisfação e total satisfação).  

 2,3% referem insatisfação. 
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7.4. PONTOS FORTES/FRACOS, SEGUNDO OS ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (EE) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Ensino que é dado ao meu educando 

- Espaços exteriores 

- Relação com o Diretor de Turma  

- Segurança na escola 

- Informação sobre os progressos e 

dificuldades do educando 

- Critérios e instrumentos de avaliação 

- Apoio dos professores 

- Atendimento na escola  

- Limpeza da escola  

- Ambiente escolar  

- Salas de aula  

- Controlo de entradas e saídas dos alunos  

- Reprografia 

- Papelaria 

- Instalações sanitárias 

- TPC´s 

 

AVALIAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

74,6% dos encarregados de educação que responderam a este 

questionário avalia com nota 4 e nota 5 a escola (bastante satisfeito e 

totalmente satisfeito). 
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7.5. PONTOS FORTES/FRACOS, CONCLUSÃO DA EQUIPA DE AUTO-

AVALIAÇÃO DA ESCOLA 

 

No final do Relatório, a Equipa de Autoavaliação de Escola concluía o seguinte: 

 

 a vivência escolar deste estabelecimento de educação é caracterizada por um 

forte dinamismo e envolvência, através da implementação de diversos clubes, 

projetos, atividades e iniciativas.  

 considera pertinente destacar alguns pontos fortes e alguns aspetos ainda a 

melhorar nesta escola. Como pontos fortes refere-se o seguinte: 

 Higiene dos espaços e instalações; 

 Segurança na escola; 

 Qualidade do ensino; 

 Bom ambiente escolar; 

 Bom funcionamento dos cursos CEF e EFA; 

 Espaços para as aulas de Informática; 

 Resultados académicos dos alunos; 

 Critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos diversos grupos 

disciplinares; 

 Preocupação dos professores para com os alunos; 

 Resolução dos problemas de indisciplina; 

 Controlo de entradas e saídas de alunos; 

 Existências de visitas de estudo. 

Em relação aos aspetos em que a Escola ainda não conseguiu alcançar o nível 

necessário à obtenção de uma maior satisfação, pontos fracos, podem mencionar-

se os seguintes: 

 Pouca diversidade de cursos; 

 Poucas horas de componente prática nos cursos oferecidos; 
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 Poucos funcionários na reprografia/papelaria; 

 Rede de Internet; 

 Seleção e divulgação das informações para o PND; 

 Participação nas tomadas de decisão (PD e PND); 

 Limpeza nos WC; 

 Saber ser e saber estar por parte do PND que se relaciona com os alunos. 

 

7.6. CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS E METAS DO PEE DO QUADRIÉNIO 

ANTERIOR 

 

A equipa de monitorização do PEE no seu relatório final de avaliação do Projeto 

Educativo do quadriénio 2015-19 criou um quadro resumo sobre os objetivos 

traçados para cada área, avaliando o cumprimento ou não das metas e métricas 

definidas e sugerindo já alterações para o próximo quadriénio, que apresentamos a 

seguir. 
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Quadro Resumo 

A. ÁREA PEDAGÓGICA 

 

 OBJETIVO A.1 CENTRAR A ATIVIDADE DOCENTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

A.1.1 Aumentar em 2% ao 

ano o diferencial de 

posicionamento em relação 

às médias nacionais nos 

exames nacionais. 

   X 

Na disciplina de Português, a meta não 

foi atingida no presente ano letivo, já 

que os resultados da escola se 

posicionaram ao mesmo nível da 

média nacional.  

Na disciplina de Matemática, os 

resultados da prova final, ao nível 

escola, ficaram 9,2% acima da média 

nacional, pelo que a meta foi, 

largamente, atingida, no presente ano 

letivo.  

A.1.2 Aumentar em 3% ao 

ano o diferencial de 

posicionamento em relação às 

médias regionais nos 

exames nacionais. 

 

  X 

Na disciplina da Português de 9º ano, 

esta meta não foi conseguida dado que 

a nível da escola, os resultados obtidos 

ficaram apenas 2,1% acima dos da 

RAM. Em relação à Matemática foi, 

largamente, atingida dado que o 

diferencial da escola é 10,6% superior 

à média regional, no presente ano 

letivo.  

Ao longo do quadriénio, verificou-se 

oscilação nos resultados das provas 

finais de ciclo nas disciplinas de 

Português e de Matemática, ao nível 

da escola, não se verificando, sempre, 

o cumprimento das metas A.1.1 e 

A.1.2. 
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MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

A.1.3 Reduzir em 0,5% ao 

ano os níveis nas disciplinas 

com insucesso superior a 

25%, perfazendo 2% no final 

do quadriénio. 

  X 

No quadriénio, a meta foi atingida nos 

5º, 6º e 7º anos, no entanto, verificou-

se que a disciplina de Matemática no 

8º e no 9º ano manteve uma taxa de 

insucesso superior a 25%. 

A.1.4 Aumentar em 0,5% ao 

ano a taxa de 

transição/conclusão no ensino 

básico perfazendo 2% no final 

do quadriénio. 

X   

 

A.1.5 Reduzir em 5% as 

taxas de retenção no 7º ano 

até ao final do quadriénio. 

X   

 

A.1.6 Divulgar, no início do ano 

letivo, os critérios de avaliação 

das diferentes disciplinas/ Áreas 

disciplinares, no site da escola e 

nas reuniões com os 

encarregados de educação. 

X   

 

A.1.7 Responder anualmente 

em 90% às necessidades de 

apoio ao estudo aos alunos, 

com dificuldades em geral ou 

com aproveitamento, mas com 

lacunas em determinada área, 

designados pelo Conselho de 

Docentes. 

X   

 

A.1.8 Proporcionar, 

anualmente, um programa de 

orientação vocacional aos 

alunos de 9º ano. 

X   
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MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

A.1.9 Responder, 

anualmente, em 50%, de 

acordo com os recursos 

humanos e físicos, à 

solicitação de cursos de 

educação e formação e cursos 

vocacionais. 

X   

(Reformular a meta) Responder, 

anualmente, em 50%, de acordo com 

os recursos humanos e físicos, à 

solicitação de cursos de educação e 

formação, cursos vocacionais, 

currículos específicos individuais… 

A.1.10 Criar/manter em 

funcionamento uma Unidade de 

Ensino Estruturada durante o 

quadriénio 2015-2019. 
X   

O espaço da Unidade de Ensino 

Estruturado foi construído durante o 

ano letivo 2015-16 e mantém-se em 

funcionamento.  

 

Reformular a meta 

A.1.11 Promover, 

anualmente, o bom ambiente 

interpessoal com um 

momento de 

convívio/atividade, cuja 

participação seja pelo menos 

50% de elementos de cada 

grupo. 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

OBJETIVO A.2 MELHORAR O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DENTRO E FORA DA 

SALA DE AULA (DISCIPLINAR) 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

A.2.1 5% de alunos de 2º 

ciclo e 3º ciclo a frequentar, 

anualmente, o Agente X, 

Equamat, Olimpíadas da 

Física, da Química e da 

Biologia Júnior e/ou 

programas e concursos de 

outras disciplinas. 

X   

(Reformular a meta) 5% de alunos de 

2º e 3º ciclo a frequentar, anualmente 

concursos e/ou programas das várias 

disciplinas. 

A.2.2 Diminuir, 

gradualmente, o número de 

processos disciplinares de 

modo a reduzir em 5% no 

final do quadriénio, ou seja, 

1,25% ao ano. 

X   

(Reformular a meta) Diminuir, 

gradualmente, o número de 

ocorrências disciplinares de modo a 

reduzir em 5% no final do quadriénio, 

ou seja, 1,25% ao ano.  

A.2.3 Envolver os delegados e 

subdelegados de turma numa 

reunião trimestral com o 

conselho executivo. 

  X 

Em nenhum ano letivo do quadriénio 

foi possível realizar a totalidade de 

reuniões previstas na meta. 

A.2.4 Manter as salas de 

Quadro Interativo a 

funcionar. 

X   

 

A.2.5 Melhorar, até o final do 

quadriénio, as infraestruturas 

de rede (internet e intranet) da 

escola. 

X   

 

A.2.6 Proporcionar aos alunos, 

até ao final do quadriénio, um 

espaço multimédia para a 
X   

(Reformular a meta) Manter um 

espaço multimédia no CRE, aos alunos, 

até ao final do quadriénio, 

supervisionado por um professor, para 
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MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

elaboração/apoio de trabalhos 

escolares. 

a elaboração/apoio de trabalhos 

escolares. 

A.2.7 Atingir, anualmente, 

25% de alunos com 

ocupação de tempos livres 

em clubes, núcleos 

desportivos e em outras 

áreas. 

X   

 

A.2.8 Manter a ludoteca, 

anualmente, em 

funcionamento durante 48h 

semanais. 

X   

 

A.2.9 Promover, 

anualmente, atividades em 

parceria com docentes de 

diferentes disciplinas/turmas 

e a biblioteca da escola. 

X   

(Reformular a meta) Promover, 

anualmente, atividades na biblioteca 

em parceria com docentes de 

diferentes disciplinas/turmas da 

escola/outras entidades. 

A.2.10 Aumentar em 0,5% 

ao ano o número de alunos 

utilizadores da biblioteca, 

perfazendo 2% no final do 

quadriénio. 

 X  

Ao longo do quadriénio verificou-se um 

decréscimo contínuo do número de 

utilizadores da biblioteca.  

Este número tem apenas em conta 

registos estatísticos de: Requisições 

Domiciliárias; Requisição de livros para 

a sala de aula; Utilizadores dos 

Multimédia; Aulas na Biblioteca (vezes 

22, nº médio de alunos por turma); 

Requisição de DVD’s; Requisições de 

livros do Baú de Leitura.  

Não contempla nº de restantes 

utilizadores (trabalhos de grupo, 

trabalhos de casa, consulta de 

livros/revistas/jornais…), bem como 
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MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

dos alunos do ensino noturno. De 

realçar que seria maior o número de 

utilizadores se a biblioteca, no 

presente ano letivo, não estivesse 

tantas vezes ocupada com aulas de 

apoio e reuniões (no total de 889 

horas). 

(Reformular a meta) Aumentar em 

0,5%, anualmente, o número de 

utilizadores da biblioteca por atividade 

(Requisições; Utilizadores dos 

Multimédia; Aulas) perfazendo 2% no 

final do quadriénio. 

 

 

 

OBJETIVO A.3 MELHORAR A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

A.3.1 Aumentar em 2,5%, 

anualmente, o contacto dos 

encarregados de educação 

com o diretor de turma 

perfazendo 10% no final do 

quadriénio. 

 X  

Verificámos um decréscimo dos 

contactos estabelecidos entre o 

Diretor de Turma e os Encarregados 

de Educação, no final do quadriénio, 

de aproximadamente 16%, pelo que 

a meta não foi atingida. 

 

A.3.2 Aumentar em 1% ao 

ano a vinda dos 

pais/Encarregados de 

- - - 

Não existem dados concretos da 

participação dos encarregados de 

educação, nas diferentes atividades 
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MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

Educação à escola 

(participação nas atividades) 

ou seja 4% ao longo do 

quadriénio. 

 

realizadas na escola, no entanto, 

apesar de ser notória a afluência 

dos mesmos em certas atividades 

(por exemplo as celebrações do Dia 

da Escola, da Noite Cultural, 

apresentação de diferentes 

projetos). Pelo exposto, não é 

possível aferir, de forma exata, o 

cumprimento da meta. 

 

(Reformular a meta) Proporcionar, 

anualmente, uma atividade em 

equipa pedagógica, promovendo a 

participação dos pais / 

Encarregados de Educação à escola. 

A.3.3 Aumentar em 1% ao 

ano a vinda dos pais/ 

Encarregados de Educação à 

escola (participação em 

ações de sensibilização/ 

formação) ou seja 4% ao 

longo do quadriénio. 

 X  

A participação dos encarregados de 

educação em ações promovidas 

pela escola, ao longo do quadriénio, 

diminuiu, não se verificando o 

cumprimento desta meta. 

A.3.4 Preparar, anualmente, 

o acolhimento dos alunos de 

5º ano. 

X   
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B. ÁREA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO B.1 PROMOVER FORMAÇÃO EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS ESCOLARES 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

B.1.1 Proporcionar, 

anualmente, aos professores, 

pelo menos uma formação 

relacionada com as áreas de 

intervenção prioritária 

(aprendizagem, disciplina 

/comportamento, envolvimento 

na/da Comunidade Educativa). 

X   

 

B.1.2 Proporcionar, 

anualmente, aos funcionários, 

pelo menos uma formação 

relacionada com as áreas de 

intervenção prioritária (gestão 

de conflitos, saber ser saber 

estar, e envolvimento na/da 

Comunidade Educativa). 

  X 

Nos anos letivos 2016-2017 e 

2018-2019 do quadriénio, por 

motivo de indisponibilidade da 

entidade formadora não foi 

realizada formação. 
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OBJETIVO B.2 DESENVOLVER UMA GESTÃO RACIONAL DOS RECURSOS 

MATERIAIS E FINANCEIROS DA ESCOLA 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

B.2.1 Eliminar anualmente o 

uso de cartolinas novas à 

exceção da disciplina de E. 

Visual (só em situações 

estritamente necessárias). 

X   

 

B.2.2 Manter, anualmente, a 

confeção na escola 90% dos 

produtos de pastelaria; 

  X 

Nos dois últimos anos do 

quadriénio, cerca 60% dos 

produtos de pastelaria para 

consumo interno são 

confecionados na escola. 

 

(Reformular a meta) Manter, 

anualmente, a confeção na 

escola, de pelo menos 50%, dos 

produtos de pastelaria; 

B.2.3 Diminuir, anualmente, 

em 1,25%o consumo de papel, 

energia elétrica, água e 

materiais de limpeza, 

perfazendo 5% ao longo do 

quadriénio. 

 X  

No presente ano letivo não 

existem dados suficientes para 

aferir a meta. Contudo 

podemos constatar um 

aumento do consumo 

energético, água, à utilização 

de materiais de limpeza e nos 

gastos de papel nos três 

primeiros anos do quadriénio.  

B.2.4 Disponibilizar um 

espaço, no exterior, 

anualmente, onde seja 

permitido os alunos lanchar. 

X   

(Reformular a meta) Manter um 

espaço, no exterior, 

anualmente, onde seja 

permitido os alunos lanchar. 
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OBJETIVO B.3 ELABORAR E MANTER ATUALIZADO E OPERACIONAL O 

INVENTÁRIO/ARQUIVO DA ESCOLA 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

B.3.1 Encadernar durante o 

quadriénio a documentação até 

ao ano letivo 2010-2014. 

 

X   

 

B.3.2 Apresentar, anualmente, a 

contabilidade patrimonial no Plano 

Oficial de Contas-Educação. 
X   

(Sistema de Normalização 

Contabilística para 

Administração Pública - SNC). 

 

OBJETIVO B.4 DESENVOLVER UMA CULTURA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E 

COLETIVA 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

B.4.1. Realizar dois simulacros 

por ano letivo. 
X   

 

B.4.2. Eliminar, anualmente, 

a100% o estacionamento nas 

entradas e saídas de emergência. 

  X 

 

B.4.3. Construir, até ao final do 

quadriénio, uma saída/escada de 

emergência no bloco novo. 

 X  

 

B.4.4. Diminuir em 0,5%, 

anualmente, o número de 

ocorrências originadas por 

incidentes no recreio (2% no 

quadriénio). 

X   
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C. ÁREA SOCIAL COMUNITÁRIA E ECOLÓGICA 

 

OBJETIVO C.1 ESTABELECER PROTOCOLOS COM ENTIDADES EXTERNAS QUE SE 

TORNEM UMA MAIS-VALIA NO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA DA 

ESCOLA 

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da meta Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 
Sim Não Parcial 

C.1.1. Cobrir, anualmente, a 

100% as subvenções para os 

prémios instituídos, 

participação em eventos 

nacionais. 

X   

 

C.1.2. Promover anualmente 

projetos/ parcerias comuns com 

instituições e/ou empresas 

externas para vários fins. 

X   

 

C.1.3. Criar um espaço ao ar 

livre para a organização de 

eventos culturais, ao longo do 

quadriénio. X   

A meta foi cumprida no ano 

letivo 2018-19. 

(Reformular a meta) Cobrir o 

espaço ao ar livre para a 

organização de eventos 

culturais, ao longo do 

quadriénio.  
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OBJETIVO C.2 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE VALORES SOCIAIS (SAÚDE, 

AMBIENTE, CIDADANIA… DE SABER SER E ESTAR)  

 

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da meta Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 
Sim Não Parcial 

C.2.1. Comemorar anualmente 

as efemérides: Dia da Escola, 

Dia da Família, Pão por Deus, 

Natal Carnaval… 

X   

 

C.2.2. Organizar anualmente 

uma campanha de 

solidariedade. 

X   

 

C.2.3. Promover, anualmente, 

(os clubes/ projetos) uma 

atividade nos diferentes 

espaços da escola que 

contribuam para o 

desenvolvimento do saber ser 

e estar; hábitos de vida 

saudável; proteção e 

preservação do ambiente. 

 

X   

(meta nova) C.2… Promover, 

anualmente, (grupos 

disciplinares, equipas 

pedagógicas…) uma atividade 

nos diferentes espaços da 

escola ou fora da escola que 

contribuam para o 

desenvolvimento do saber ser e 

estar; hábitos de vida saudável; 

proteção e preservação do 

ambiente; participação cívica e 

política.  

C.2.4. Apresentar à 

Comunidade Educativa, 

anualmente, trabalhos alusivos 

ao tema de vida, atividade 

dinamizada pelos Formandos 

das turmas Básico de 2º e 3º 

ciclos dos cursos EFA. 

X   
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OBJETIVO C.3 APERFEIÇOAR OS CANAIS INTERNOS/EXTERNOS DE INFORMAÇÃO 

 

  

MÉTRICA/METAS 

Cumprimento da 

meta 

Observações / 

/ Sugestões para o PEE 

2019-2023 Sim Não Parcial 

C.3.1. Manter a publicação 

trimestral “O Canas” e edição 

anual da revista da escola. 

X   

 

C.3.2. Utilizar o site da escola, 

MeoKanal, correio eletrónico e 

placares como meios de 

divulgação das 

atividades/informações da 

escola. 

X   

 

C.3.3. Divulgar nos meios de 

comunicação social as 

atividades da escola. 

X   

 

C.3.4. Proporcionar, 

trimestralmente, um momento 

de reunião (divulgação de 

informação, reflexão, balanço) 

do pessoal não docente. 

  X 

A meta foi parcialmente atingida, ao 

longo do quadriénio, dado que foram 

duas as reuniões realizadas com o 

pessoal não docente, em cada ano 

letivo. 

C.3.5. Obter, pelo menos 70% 

de respostas, aos 

instrumentos de avaliação 

solicitados pela escola (PEE e 

Avaliação Interna).   X 

A equipa de autoavaliação de escola 

(avaliação interna) confirmou a 

participação de 70% da Comunidade 

Educativa, nas respostas aos 

instrumentos de avaliação solicitados 

pela referida equipa. Salientou, no 

entanto, que a participação dos 

Encarregados de Educação foi de 

apenas 23%. 
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8. ÁREAS PROBLEMÁTICAS DE INTERVENÇÃO 

 

Perante o exposto, continuamos a organizar as áreas problemáticas de 

intervenção prioritária do mesmo modo que anteriormente, mas com ajustes e 

reajustes que se impõem face à nova realidade da escola e da educação: Área 

Pedagógica, Área Organizacional e Área Social Comunitária e Ecológica.   

 

Na Área Pedagógica, queremos fomentar:  

1) os resultados académicos e sociais, quer a nível interno quer externo; 

2) ambientes de aprendizagem dentro e fora da sala de aula; 

3) envolvimento dos EE no processo de aprendizagem. 

 

Na Área Organizacional é indispensável o bom funcionamento da escola e o 

desenvolvimento de um bom relacionamento entre todos os órgãos de gestão e 

administração escolar, envolvendo mais os órgãos de gestão intermédia assim como, 

os restantes intervenientes, quer nos processos de tomada de decisão, quer na 

implementação da avaliação das ações acordadas. É preciso concentrar o esforço de 

todos de modo a gerir os recursos humanos, materiais e financeiros com eficácia e 

eficiência. Assim, os problemas selecionados na área organizacional são: 

 

 1) formação que vá ao encontro do desenvolvimento de competências de 

todos os atores e que contribua para a resolução dos problemas prioritários;  

2) quanto à segurança individual e comunitária urge resolver duas situações 

que já se arrastam no tempo: estacionamento desordenado de automóveis que 

põe em causa o acesso de veículos de emergência dos bombeiros e 

ambulâncias, construção de uma saída / escada de emergência no edifício novo 

e, ainda, melhorar a vigilância de recreios; 

4) Circulação de informação nos canais internos; 

5) reorganização/funcionamento de alguns serviços: Reprografia; Primeiros 

Socorros; 

6) melhorar a rede de internet da escola. 
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Na Área Social Comunitária e Ecológica é fundamental aprofundar a cultura 

de escola, isto é, os seus valores, a sua maneira de estar e de encarar a realidade e 

a mudança. É essencial desenvolver o sentimento de pertença à comunidade e de 

valorização do envolvimento, participação, cooperação e relações pessoais entre 

todos: docentes, não docentes e também com os alunos. Os problemas prioritários 

são:  

1) envolvimento e responsabilização de todos no desenvolvimento de valores sociais;  

2) divulgação das atividades escolares dentro e fora da escola; 

3) receitas/ protocolos com outras instituições para poder apoiar projetos, prémios, 

participação em eventos nacionais e apetrechamento de espaços escolares. 

 

Além destes problemas, continuaremos a privilegiar o que de bom já fazemos: 

trabalho em equipa, projetos que impliquem interdisciplinaridade, conservação do 

edifício e do ambiente, limpeza, alimentação saudável, segurança, cartão magnético, 

imagem da escola, relacionamento dos diferentes órgãos, o desenvolvimento de 

processos com entidades públicas e empresas, a realização de convívios abertos à 

comunidade, entre outros. Por isso, salientamos que muitos dos objetivos enunciados 

no PEE anterior, e apesar de muitos terem sido alcançados, mantêm-se como 

preocupação permanente. 

 

Tendo em conta este diagnóstico, a identificação das áreas problemáticas e sua 

fundamentação, passamos a explicitar os objetivos, as metas e as 

estratégias/atividades para cada prioridade.  
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9. PLANO ESTRATÉGICO DE MELHORIA PARA O QUADRIÉNIO 2019/2023
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A. ÁREA PEDAGÓGICA 

OBJETIVO A.1 CENTRAR A ATIVIDADE DOCENTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.1.1. Manter os resultados da escola 

nas provas finais nacionais acima das 

médias nacionais, em pelo menos 2%.  

 A.1.2. Manter os resultados da escola 

nas provas finais nacionais acima das 

médias regionais em pelo menos 4%.  

 A.1.3. Reduzir/Manter os níveis 

negativos nas diferentes disciplinas 

abaixo dos 10%/em inglês 15%.  

 A.1.4. Aumentar os níveis 4 e 5 nas 

diferentes disciplinas em 5%, ao longo 

do quadriénio. 

 Realização dos testes 

intermédios de Português, 

Matemática e de algumas 

outras disciplinas, por ano 

letivo. 

 Continuação do projeto “A 

Melhor Turma”. 

 Manutenção do Projeto de 

Aprendizagem Cooperativa/ 

Caniço Mais. 

 Aplicação das medidas 

multinível a todos os alunos. 

 Médias nacionais e 

regionais dos 

exames do ensino 

básico nos anos 

letivos 2018/2019 a 

2022/2023. 

 Níveis/classificações 

obtidas pelos alunos 

do ensino básico nos 

três períodos/ 

semestres dos anos 

letivos por disciplina. 

 Análise das 

pautas, 

ranking, 

resultados dos 

exames 

nacionais. 

 Pautas 

internas. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.1.5. Reduzir os níveis negativos em 

Matemática em todos anos para 

percentagens inferiores a 25%. 

 A.1.6. Consolidar a taxa de transição/ 

conclusão no ensino básico da escola 

nos 95% ou mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuação aos apoios 

pedagógicos personalizados. 

 Acompanhamento 

individualizado dos alunos com 

NE. 

 Apoio ao estudo nas aulas de 

AE. 

 Apoio em Português e 

Matemática a todos os alunos 

dividindo a turma. 

 Implementação da Flexibilização 

do currículo. 

 Manutenção das reuniões de 

grupo/disciplina dando lugar à 

elaboração/partilha de materiais 

didáticos. 

 Registo das reuniões 

de disciplina. 

 

 Taxa de transição.  
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 

 

 

 A.1.7. Valorizar a avaliação formativa 

diversificando instrumentos de 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 A.1.8. A escola deve apresentar ao 

longo do quadriénio dois projetos 

inovadores para serem 

 Sempre que necessário, reforço 

do trabalho no grupo disciplinar. 

 Diversificação das estratégias / 

atividades adequando à 

especificidade de cada turma. 

 Criação por disciplina/ 

departamento de uma ficha 

com descritores formativos em 

linguagem acessível todos: 

docentes, alunos e EE, de modo 

que todos possam verificar as 

aprendizagens feitas, as áreas 

onde há dificuldades e a 

necessidade de trabalhar mais. 

 Implementação de projetos de 

melhoria de resultados. 

 

 

 

 

 Instrumentos de 

avaliação. 

 Ficha descritiva 

formativa. 

 

 

 

 

 

 Medidas/projetos 

pedagógicos 

inovadores. 

 

 

 

 Fichas 

produzidas pelos 

grupos 

disciplinares/ 

departamentos. 

 

 

 

 

 Apresentado, 

monitorizado e 

validado no CP. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

desenvolvidos na equipa pedagógica 

ou no grupo/departamento que 

contribuam para uma efetiva 

melhoria das aprendizagens e das 

atitudes dos alunos. 

 A.1.9. Promover em cada turma 

pelo menos 1 projeto de 

aprendizagem 

interdisciplinar/transdisciplinar por 

ano letivo. 

 A.1.10. Proporcionar, anualmente, a 

cada turma pelo menos uma visita 

de estudo/contextos reais de 

aprendizagem. 

 Planificação de Projetos 

interdisciplinares nas reuniões 

de equipas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 Realização de Visitas de estudo a 

diferentes zonas da ilha conforme 

delimitado para cada ano escolar. 

 

 

 

 

 Nº de Projetos 

implementados em 

cada turma. 

 

 Nº de visitas de 

estudo. 

 Planos e 

Relatórios dos 

projetos. 

 Registos de 

equipa / 

coordenação de 

ciclo. 

 

 

 Relatórios das 

vistas de estudo. 

 Dossiê de 

requisição de 

visitas. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.1.11. Divulgar, no início do ano 

letivo, os critérios de avaliação das 

diferentes disciplinas/Áreas 

disciplinares, no site da escola, blog 

dos cursos EFAS e nas reuniões com 

os encarregados de educação e 

formandos.  

 Sensibilização dos responsáveis 

pelo site da escola e dos 

coordenadores de ciclo. 

 Informação aos Encarregados 

de Educação sobre a 

reformulação dos critérios de 

avaliação dos alunos com NE, 

quando aplicada esta medida. 

 Registo no caderno diário do 

aluno ou formando dos cursos 

EFAS e/ou tomada de 

conhecimento pelo Encarregado 

de Educação via caderneta do 

aluno. 

 Site e instrumento 

de análise. 

 Confirmação no 

site da 

publicação dos 

critérios de 

avaliação e pelos 

dados fornecidos 

pelos DT. 

 Registos de 

atendimento aos 

Encarregados de 

Educação. 

 A.1.12. Responder anualmente em 

90% às necessidades de apoio ao 

estudo aos alunos, com dificuldades 

 Redefinição do funcionamento 

do CRE em função dos horários 

 Total de alunos 

designados pelo 

 Relatório anual 

da Sala de 

Estudo. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

em geral ou com aproveitamento, mas 

com lacunas em determinada área, 

designados pelo Conselho de turma. 

dos alunos e das necessidades 

de apoio ao estudo. 

 Sala de estudo obrigatória para 

os alunos designados pelo 

Conselho de Docentes. 

 Implementação de projetos de 

tutoria. 

Conselho de 

Docentes. 

 

 A.1.13. Proporcionar, anualmente, um 

programa de orientação vocacional aos 

alunos de 9º ano. (3ºciclo) 

 

 

 

 Orientação vocacional dos 

alunos de 9º ano. 

 

 N.º de atividades e 

divulgação/ 

orientação escolar e 

profissional. 

 N.º dos alunos 

interessados que 

obtiveram orientação 

vocacional.  

 Relatório anual 

do Serviço de 

Psicologia e 

Orientação. 

 

 A.1.14. Responder, anualmente, em 

50%, de acordo com os recursos 

 Desenvolvimento de 

experiências pré-profissionais 

 N.º de alunos 

interessados em 

 Relatório anual 

do Serviço de 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

humanos e físicos, à solicitação de 

cursos de educação e formação, 

percursos curriculares alternativos e 

percursos pedagógicos inovadores. 

 

para os alunos com Adaptações 

Curriculares Significativas. 

 Implementação de percursos 

escolares alternativos de acordo 

com as expetativas/aptidões 

dos alunos. 

  Implementação de percursos 

pedagógicos inovadores. 

ofertas curriculares 

alternativas nos dois 

anos letivos 

anteriores. 

 N.º de alunos 

interessados que 

acederam a 

percursos escolares 

alternativos. 

Psicologia e 

Orientação. 

 Relatório anual 

da Educação 

Especial / 

Coordenação de 

ciclo. 

 A.1.15. Manter em funcionamento 

uma Unidade de Ensino Estruturada 

durante o quadriénio 2019-2023. 

 Mobilização de recursos 

humanos e financeiros para o 

funcionamento da unidade.  

 Espaço em 

funcionamento. 

 Observação 

direta. 

 A.1.16. Promover nas equipas um 

bom ambiente de trabalho e boas 

relações interpessoais organizando-se 

anualmente, um momento de 

convívio/atividade, cuja a participação 

 Cultivar o diálogo e a partilha 

interpares.  

 Solidificação dos cargos de 

coordenação e de gestão 

intermédia de forma a manter o 

 N.º de atividades 

realizadas.   

 N.º de elementos 

que participaram em 

cada atividade. 

 Relatório da 

Assessoria das 

Atividades. 

 Dossiês de 

grupo, da 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

seja pelo menos 75% de elementos de 

cada grupo. 

 

dinamismo das atividades e dos 

projetos desenvolvidos na 

escola. 

 

 

 

coordenação de 

ciclo e de 

departamento. 

 

OBJETIVO A.2 MELHORAR O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DENTRO E FORA DA SALA DE AULA 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.2.1. 5% de alunos de 2º ciclo e 3º 

ciclo a frequentar, anualmente: 

 A.2.1.1 jogos e/ou competições 

regionais, nacionais e internacionais 

no âmbito da disciplina de matemática 

 A.2.1.2 programas e concursos  

regionais, nacionais e internacionais 

em projetos de outras disciplinas. 

 

 Promoção dos projetos de 

matemática e competições. 

 Promoção do projeto Olimpíadas 

da Física, da Química e da 

Biologia Júnior. 

 Promoção de participação em 

outros concursos. 

 Participação no programa Escolas 

Associadas da Unesco. 

 N.º de alunos de 

2º e 3º ciclos a 

frequentar estas 

atividades. 

 

 Relatório anual 

do 

funcionamento 

destes projetos / 

programas. 

 Número de 

alunos a 

frequentar o 

Projeto de 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 Promoção do Projeto de 

Competências Sociais a ser 

desenvolvido com os alunos das 

NE e outros que apresentem 

algumas limitações a nível social. 

Competências 

Sociais. 

 A.2.2. Diminuir, gradualmente, o 

número de ocorrências disciplinares de 

modo a reduzir em 5% no final do 

quadriénio, ou seja, 1,25% ao ano e 

reduzir em 2% os processos 

disciplinares. 

 Maior uniformização das regras 

por parte dos professores que 

lecionam dentro da mesma 

equipa. 

 Tolerância zero nos casos de 

indisciplina.  

 Atualização anual/divulgação do 

Regulamento Interno. 

 Manutenção do Gabinete de 

Intervenção Pedagógica (GIP). 

 N.º de processos 

disciplinares 

realizados por ano 

letivo. 

 N.º de 

participações 

apresentadas por 

ano letivo. 

 Dossiê de 

participações. 

 Relatório do GIP. 

 Atas dos 

conselhos 

disciplinares. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.2.3. Envolver os delegados e 

subdelegados de turma numa reunião, 

semestral, com o conselho executivo. 

 Reuniões com os delegados e 

subdelegados. 

 Registo das 

reuniões. 

 Número de 

reuniões. 

 Presenças dos 

alunos. 

 A.2.4. Manter o bom funcionamento 

do parque informático, anualmente. 

 A.2.5. Melhorar/criar novas 

infraestruturas de rede de internet que 

permita a implementação de manuais 

digitais/ tablets e computadores 

pessoais em todas as salas da escola. 

 A.2.6. Criar, ao longo do quadriénio, 

polos tecnológicos/salas de aulas do 

futuro que criem ambientes digitais 

favoráveis às aprendizagens. 

 Dispor de verbas para manter a 

funcionar o material informático da 

escola. 

 Criação uma equipa de docentes e 

técnicos.  

 Aquisição de material e 

tecnologias de informática e 

robótica.   

 Aquisição de tablets e manuais 

digitais. 

 N.º de 

computadores, 

projetores e outro 

material 

informático. 

 As infraestruturas 

de rede criadas. 

 Nº de salas 

equipadas com 

novas tecnologias. 

 Nº de tablets 

adquiridos. 

 Observação 

direta.  

 

 Inventário da 

escola. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.2.7. Manter anualmente um espaço 

multimédia para a elaboração/apoio de 

trabalhos escolares. 

 Utilização dos laboratórios de 

informática com supervisão 

pedagógica especializada. 

 N.º de alunos a 

frequentar o 

espaço.  

 Registos da 

frequência dos 

alunos. 

 A.2.8. Atingir, anualmente, 25% de 

alunos com ocupação de tempos livres 

em clubes, Projeto Cultural, Escola de 

Mar, núcleos desportivos e em outras 

áreas. 

 

 Promoção de clubes/atividades 

diversificadas para ocupação dos 

tempos livres/formação integral 

dos alunos. 

 

 N.º de alunos a 

frequentar cada 

clube, e núcleos 

desportivos. 

 Clubes com 

frequência mínima 

de 10 alunos cada. 

 Relatório anual 

de cada clube, 

ludoteca e 

núcleos 

desportivos a 

funcionar na 

escola. 

 A.2.9. Manter a ludoteca, anualmente, 

em funcionamento durante 48h 

semanais.  

 Rentabilização da ludoteca de 

forma a otimizar os espaços 

lúdicos e a ocupação dos tempos 

livres. 

 N.º de horas 

semanais de 

funcionamento da 

ludoteca. 

 Relatório anual 

do 

funcionamento 

da ludoteca. 

 A.2.10. Promover, anualmente, 

atividades na biblioteca em parceria 

com docentes de diferentes 

 Cultivar uma prática de 

cooperação entre a biblioteca e os 

docentes.  

 Nº de atividades 

desenvolvidas em 

parceria. 

 Nº de atividades 

desenvolvidas. 



 

 

74 

 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

disciplinas/as turmas/e outras 

entidades. 

 Dinamização de palestras 

versando temáticas diversificadas.  

 Realização de concursos / 

atividades que promovam hábitos 

de leitura e de literacia digital. 

 

 A.2.11. Aumentar em 0,5% ao ano o 

número de alunos utilizadores da 

biblioteca por atividade (requisições, 

utilizadores multimédia, aulas), 

perfazendo 2% no final do quadriénio. 

 Atualização/diversificação do 

acervo documental.  

 Dinamização de atividades que 

vão ao encontro dos interesses 

dos alunos/utilizadores. 

 Estatísticas de 

ocupação e 

utilização do 

espaço. 

 Relatório anual 

da biblioteca. 

 A.2.12. Promover aulas de leitura 

lúdica/para informação e estudo na 

biblioteca na disciplina de Português ou 

outras, em todas as turmas, pelo 

menos 2 vezes por ano. 

  Dar aulas de leitura lúdica ou 

para informação e estudo na 

biblioteca. 

 Nº de aulas por 

turma na 

biblioteca. 

 

 Relatório anual 

da biblioteca / 

equipas 

pedagógicas. 
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OBJETIVO A.3 MELHORAR A PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 A.3.1. Manter os encarregados de 

educação informados sobre as 

aprendizagens e comportamentos dos 

seus educandos pelo diretor de turma, 

pelo menos 4 vezes ao longo do ano. 

 Corresponsabilização dos alunos e 

encarregados de educação no 

processo de aprendizagem. 

 Reuniões/atendimento/envio de 

informação. 

 Número de 

contactos entre 

encarregados de 

educação e 

diretores de 

turma. 

 Dossiê de 

turma. 

 Dossiê da 

coordenação 

de ciclo. 

 A.3.2. Criar uma bolsa de pais com o 

apoio da Associação de pais, 

anualmente, que cooperem com a 

escola na organização de atividades 

/partilha de experiências de vida. 

 Envolvimento ativo dos 

encarregados de educação nas 

atividades a eles dirigida 

(participação na montagem de 

exposições, workshops, visitas de 

estudo). 

 Bolsa de pais.  Observação 

direta. 

 A.3.3. Desenvolver, anualmente, uma 

atividade em equipa pedagógica 

promovendo a vinda e participação dos 

EE. 

 Apresentação pública de projetos 

pedagógicos aos EE da 

turma/equipa. 

 N.º de 

encarregados de 

educação 

 Relatório do 

PAE/ 

Coordenação 

de ciclo. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

  Organização de atividades que 

incluam EE. 

participantes 

nas atividades.  

 Nº de atividades 

por equipa 

pedagógica. 

 A.3.4. Organizar, anualmente, um 

evento formativo que traga à escola 

muitos EE. 

 

 Implementação de formação para 

os encarregados de educação. 

 

 Um evento 

formativo 

dirigido aos EE. 

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação 

/Relatório 

anual do 

Serviço de 

Psicologia e 

Orientação. 

 A.3.5. Envolver, anualmente, a 

Associação de pais na construção do 

PAE. 

 Integração no PAE de iniciativas 

/atividades da responsabilidade 

da Associação de Pais. 

 Atividades do 

PAE da iniciativa 

de EE. 

 Relatório do 

PAE. 



 

 

77 

 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

  Observação 

direta. 

 A.3.6. Proporcionar um momento de 

reconhecimento dos EE que mais 

colaboram com a escola ao longo do 

quadriénio. 

 Reconhecimento dos 

Encarregados de educação que 

mais colaboram com a escola de 

modo a servirem de exemplo para 

os outros. 

 Nº de EE 

reconhecidos. 

 Observação 

direta. 

 A.3.7. Criar pelo menos uma equipa 

mista composta por docentes, não 

docentes, EE e alunos para organização 

e desenvolvimento de projetos da 

escola na área da segurança, educação 

ambiental e/ou outros. 

 Organização de atividades por 

equipas da comunidade escolar. 

 Equipas criadas. 

 Nº de atividades 

desenvolvidas. 

 Relatório anual 

da Assessoria 

para as 

Atividades. 

 

 A.3.8. Preparar, anualmente, o 

acolhimento dos alunos e 

encarregados de educação de 5º ano, 

dos novos formandos dos cursos EFAS 

 Realização de duas receções aos 

alunos de 5.º ano, uma no último 

período do 4.º ano e outra em 

setembro antes do início das 

 N.º de receções 

realizadas. 

 Dossiês de 

turma e da 

coordenação 

de ciclo. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

e alunos de outros anos que vêm para 

escola pela primeira vez. 

 

aulas e também a todos alunos e 

formandos EFAS que vêm pela 

primeira vez. 
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B. ÁREA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO B.1 PROMOVER FORMAÇÃO EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS ESCOLARES 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 B.1.1. Proporcionar, anualmente, aos 

professores, pelo menos uma 

formação relacionada com as áreas de 

intervenção prioritária (aprendizagem, 

disciplina/comportamento, 

envolvimento na/da Comunidade 

Educativa/segurança, primeiros 

socorros, saúde e em manuais 

digitais). 

 Organização de formação 

específica de acordo com as 

necessidades da escola. 

 Planificação da formação de 

acordo com necessidades do 

pessoal docente. 

 N.º de Ações 

de Formação 

proporcionadas 

nas áreas 

prioritárias do 

PEE, oferta 

regional e de 

escola. 

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação. 

 

 B.1.2. Proporcionar, anualmente, aos 

funcionários, pelo menos uma 

formação relacionada com as áreas de 

intervenção prioritária (gestão de 

conflitos, saber ser/saber estar e 

 Organização de formação 

específica de acordo com as 

necessidades da escola. 

 N.º de Ações 

de Formação 

proporcionadas 

nas áreas 

prioritárias do 

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação. 
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envolvimento na/da Comunidade 

Educativa/segurança e primeiros 

socorros). 

 Planificação da formação de 

acordo com necessidades do 

pessoal não docente. 

PEE, oferta 

regional e de 

escola. 

 B.1.3. Criar uma bolsa de formadores 

com docentes da escola. 

 

 Criação de bolsa de formadores 

na escola. 

 Bolsa de 

formadores.  

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação. 

 B.1.4. Promover partilha de formação 

entre colegas do grupo/equipa/escola. 

 Divulgação/partilha de formação 

com supervisão do CP. 

 Nº de docentes 

envolvidos. 

 Atas do CP, 

grupo e 

registos de 

equipa. 

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação. 
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 B.1.5. Dinamizar, bienalmente, um 

encontro de educação. 

 Organização de encontros de 

educação para enriquecimento de 

todos e partilha do que de bom se 

faz na escola. 

 Um Encontro 

bienal. 

 Relatório da 

Assessoria 

para a 

Formação. 

 Atas do 

Encontro. 

 

OBJETIVO B.2 DESENVOLVER UMA GESTÃO RACIONAL DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS DA 

ESCOLA 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 B.2.1. Promover uma exposição por 

ciclo e cursos EFA utilizando materiais 

reutilizáveis/recicláveis).  

 Reutilização/Reciclagem de 

materiais nos diferentes 

setores. 

 

 N.º de trabalhos 

elaborados em 

com materiais 

recicláveis. 

 Registos a 

elaborar pelo 

os 

Coordenadores 

de ciclo/ 

departamento. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 Observação 

direta. 

 B.2.2.  Manter, anualmente, a 

confeção na escola 50% dos produtos 

de pastelaria e privilegiar o consumo 

de produtos regionais ao longo do 

quadriénio. 

 Rentabilização os recursos 

humanos e físicos do bar e 

cantina na confeção de 

produtos de pastelaria. 

 Quantidade de 

produtos de 

pastelaria 

adquiridos 

externamente. 

 Registos 

anuais dos 

bares da 

escola. 

 Faturas de 

consumo. 

 B.2.3. Diminuir, anualmente, em 0,5% 

o consumo de papel, plásticos, energia 

elétrica, água, perfazendo 2% ao longo 

do quadriénio. 

 

 Consciencialização da 

Comunidade Escolar para a 

conservação dos diversos 

equipamentos e necessidade 

de poupança. 

 Elaboração dos registos de 

equipas/REP no Place. 

 

 Quantidade de 

papel utilizado/nº 

de cópias 

efetuadas. 

 Quantidade de 

energia elétrica, 

água, materiais de 

limpeza e de 

 Faturas anuais 

de consumo. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

plástico 

consumidos. 

 B.2.4. Colocar recipientes próprios nos 

espaços físicos da escola para uma 

efetiva recolha seletiva de lixos. 

 Aquisição de contentores 

apropriados. 

 Nº de contentores.  Observação 

direta. 

 B.2.5. Lançar anualmente uma 

campanha/concurso para melhorar os 

espaços escolares em termos de 

segurança, funcionalidade e estética. 

 Concursos abertos à 

comunidade escolar. 

  Criação de melhores 

condições e bem-estar na 

escola. 

 Nº de concursos. 

 Nº de 

participantes. 

 Concursos/ 

campanhas 

lançadas. 

 Observação 

direta. 

 B.2.6. Criar um parque de produção 

de energia fotovoltaica, durante o 

quadriénio contribuindo para a redução 

de consumo de energia fornecida pela 

EEM. 

 Promoção de educação 

ambiental/energias limpas. 

 Estabelecer um protocolo com 

uma empresa para o efeito. 

 

 Instalação de um 

parque de energia 

solar. 

 Faturas de 

consumo de 

energia. 

 Observação 

direta. 
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OBJETIVO B.3 DESENVOLVER UMA CULTURA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 B.3.1. Realizar um simulacro e uma 

evacuação por turma e por ano letivo 

e também um exercício de evacuação 

/formação no turno da noite. 

 Atualização do plano de 

segurança da escola. 

 Realização de simulacros de 

situações de emergência. 

 Afixação de plantas de 

emergência em cada piso. 

 N.º de 

simulacros 

realizados 

anualmente. 

 Relatório do 

Plano de 

Emergência. 

 Relatório dos 

Bombeiros e 

Centro de 

Saúde. 

 B.3.2. Eliminar, anualmente, a 100% 

estacionamento nas entradas e saídas 

de emergência. 

 Sensibilização para o correto 

estacionamento. 

 Aplicação de multas internas a 

quem estacionar nas zonas de 

entrada e saída de emergência. 

 N.º de 

ocorrências 

irregulares 

registadas 

anualmente. 

 Relatório do 

Plano de 

Emergência. 

 

 B.3.3. Construir, até ao final do 

quadriénio, uma saída/escada de 

emergência no bloco novo.  

 Solicitação à tutela da construção 

de uma saída/escada de 

emergência no bloco novo.  

 Concretização 

da obra. 

 Observação 

direta.  
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 B.3.4. Diminuir em 0,5%, 

anualmente, o número de ocorrências 

originadas por incidentes no recreio 

(2% no quadriénio). 

 Reforço dos processos de 

vigilância e de segurança em todo 

o espaço escolar, dando ainda 

maior atenção aos recreios e à 

portaria sob a orientação do 

Gabinete de Intervenção 

Pedagógica (GIP). 

 Animação dos recreios/promoção 

de atividades pelos clubes e 

projetos de escola.  

 Criação e continuação de 

projetos/atividades que 

promovam a consciência 

coletiva para a necessidade de 

regras e hábitos de segurança 

em diferentes contextos. 

 Continuação da Rádio Escola. 

 N.º de 

processos 

disciplinares 

originados por 

ocorrências 

/incidentes no 

recreio. 

 

 Relatório anual 

do GIP. 

 Atas dos 

conselhos 

disciplinares. 

 Relatório da 

Assessoria das 

Atividades. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 B.3.5. Melhorar ou criar um novo 

espaço para prestação dos primeiros 

socorros. 

 Reorganização de espaços de 

modo a possibilitar um melhor 

espaço para prestação dos 

primeiros socorros. 

 Concretização 

material do 

projeto. 

 Observação 

direta. 

 

OBJETIVO B.4 REORGANIZAR O CALENDÁRIO ESCOLAR  

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores:  Avaliação 

 B.4.1. Reorganizar o calendário 

escolar por semestres, conforme a 

autonomia concedida pelos diplomas 

legais. 

 Organização de 2 momentos 

formais de avaliação formativa e 

2 momentos de avaliação 

sumativa no final de cada 

semestre. 

 Criação de melhores condições 

organizativas facilitadoras das 

aprendizagens. 

 Mais-valia do 

calendário por 

semestres. 

 Auscultação da 

comunidade 

educativa e 

dos órgãos de 

gestão/CP, 

CCE, 

departamento 

e grupos). 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores:  Avaliação 

  Reorganização da planificação 

das aprendizagens e valorização 

da avaliação formativa.  
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C. ÁREA SOCIAL, COMUNITÁRIA E ECOLÓGICA 

OBJETIVO C.1 ESTABELECER PROTOCOLOS COM ENTIDADES EXTERNAS QUE SE TORNEM UMA MAIS-

VALIA NO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA DA ESCOLA  

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 C.1.1. Manter os protocolos com os 

patrocinadores de prémios e atividade 

dos alunos (Banco Santander, 

Farmácia do Caniço e outros). 

 

 Promoção de atividades ou 

mecanismos que funcionem como 

fontes de receitas próprias da 

escola. 

 Desenvolvimento de uma rede de 

parceiros “amigos da escola”. 

 Negociação de contrapartidas 

com empresas, lojas comerciais 

em troca de publicidade no cartão 

da escola, ou em espaços 

escolares, nomeadamente: nos 

clubes desportivos e com o banco 

que tiver a conta da escola. 

 Prémios de 

mérito escolar. 

 N.º de 

participações 

em concursos/ 

iniciativas 

regionais/ 

nacionais. 

 N.º de 

atividades 

desenvolvidas.  

 Parcerias com 

várias 

entidades: 

Encarregados 

de Educação/ 

Associação de 

Pais e outras. 

 Relatório da 

Assessoria das 

Atividades. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 C.1.2. Promover anualmente projetos/ 

parcerias comuns com instituições 

e/ou empresas externas para vários 

fins. 

 Estabelecimento de protocolos de 

cooperação com organismos 

externos: Centro de Saúde, Junta 

de Freguesia, Casa do Povo, 

Câmara Municipal, empresas, 

escolas e outras entidades. 

 N.º de 

atividades 

desenvolvidas. 

 Relatório da 

Assessoria das 

Atividades. 

 

 C.1.3. Melhorar o anfiteatro 

(cobertura, som, luz, acesso a cadeira 

de rodas) para a organização de 

eventos culturais, ao longo do 

quadriénio.  

 Envolvimento da comunidade 

empresarial, autárquica, 

Associação de Pais e SRE. 

 Concretização 

das melhorias 

indicadas. 

 Observação 

direta. 

 C.1.4 Envolver a escola em projetos e 

parcerias a nível regional, nacional e 

europeu (pelo menos dois projetos 

europeus). 

 Participação em programas 

europeus Erasmus e eTwinning, 

na rede escolas Unesco, Escola 

amiga da Criança. 

 Nº de projetos 

em que a 

escola se 

envolve.  

 Candidaturas 

aprovadas e 

relatórios. 
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OBJETIVO C.2 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE VALORES SOCIAIS (SAÚDE, AMBIENTE, 

CIDADANIA…  SABER SER E ESTAR) 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 C.2.1. Comemorar anualmente as 

efemérides: Dia da Escola, Dia da 

Família, Pão por Deus, Natal, Dia do 

Jazz, 25 de Abril, Carnaval… 

 Divulgação das efemérides e dos 

valores históricos e humanos 

associados. 

 N.º de 

efemérides 

comemoradas. 

 Relatório anual 

da Assessoria 

das Atividades. 

 C.2.2. Organizar anualmente uma 

campanha de solidariedade. 

 

 

 Promoção de iniciativas de 

solidariedade. 

 Sobras dos almoços doadas a 

algumas famílias. 

 Continuação da campanha de 

recolha de tampas. 

 

 N.º de 

campanhas de 

solidariedade 

realizadas. 

 Relatório anual 

da Assessoria 

das Atividades. 

 Relatório do 

Gabinete de 

Psicologia e 

Serviço Social. 

 C.2.3. Promover, anualmente, (os 

clubes/projetos/as turmas no DAC e 

outros, nomeadamente a educação 

 Promoção da reutilização de 

manuais escolares. 

 N.º de 

atividades 

realizadas. 

 Relatórios 

anuais da 

Assessoria das 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

especial e o gabinete de psicologia e 

cursos EFAS) uma atividade nos 

diferentes espaços da escola e fora da 

escola que contribuam para o 

desenvolvimento do saber ser e estar; 

hábitos de vida saudável; proteção e 

preservação do ambiente, património, 

participação artística, cívica, política e 

financeira. 

 

 

 Corresponsabilização dos alunos, 

professores e funcionários pela 

conservação e manutenção de 

espaços e equipamentos 

escolares. 

 Promoção de atividades que 

apelem à consciência ecológica. 

 Conservação dos jardins como 

um espaço aprazível e decorador 

da escola. 

 Colaboração/cooperação com a 

Associação de Pais. 

 Promoção da criação/ 

continuidade dos projetos/clubes 

relacionados com estas 

temáticas.  

Atividades, dos 

projetos e dos 

clubes. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 Promoção de atividades que 

envolvam a Comunidade.  

 C.2.4. Organizar, anualmente, 2 

espetáculos: culturais e/ou desportivos 

que promovam a participação de toda 

a comunidade educativa: docentes, 

não docentes, alunos e EE. 

 Organização de espetáculos 

culturais, Noite Cultural… 

 Organização de provas 

desportivas: aquatlo, corta mato. 

  Nº de eventos 

realizados. 

 Observação 

direta. 

 Relatório do 

PAE. 

 C.2.5. Promover uma educação 

ambiental e oceânica, organizando 

anualmente 2 campanhas de limpeza e 

possibilitar a todos experiências 

náuticas. 

 Organização de ações de 

formação. 

 Campanhas de limpeza de 

espaços escolares, circundantes à 

escola e frente mar. 

 Programas desenvolvidos pelo 

Eco escolas. 

  Nº de 

atividades 

organizadas. 

 Nº de turmas 

envolvidas. 

 Relatório do 

PAE. 

 Relatório dos 

Projetos Eco 

escolas e Escola 

de Mar. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores Avaliação 

 Aprendizagem de desportos 

náuticos na Escola de Mar nos 

Reis Magos. 

 C.2.6. Apresentar à Comunidade 

Educativa, anualmente, trabalhos 

alusivos ao tema de vida, atividade 

dinamizada pelos Formandos das 

turmas Básico de 2º e 3º ciclos dos 

cursos EFAS. 

 Sensibilização dos formandos EFA 

para a importância de divulgar as 

atividades desenvolvidas à 

Comunidade (Formadores dos 

cursos/CE e entidades da 

Comunidade Local). 

 N.º de 

atividades 

realizadas. 

 Relatórios 

anuais da 

Assessoria das 

Atividades, dos 

projetos e dos 

clubes. 

 

OBJETIVO C.3 APERFEIÇOAR OS CANAIS INTERNOS/EXTERNOS DE INFORMAÇÃO 

 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 C.3.1. Manter a publicação trimestral 

“O Canas” e edição anual da revista da 

escola. 

 Participação de toda a 

comunidade com artigos para as 

publicações.  

 N.º de 

Publicações. 

 

 Jornal «O 

Canas» e a 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

Revista da 

escola. 

 C.3.2. Utilizar o site da escola, circuito 

interno de televisão, correio eletrónico, 

o blog dos cursos EFAS e placares 

como meios de divulgação das 

atividades/informações da escola. 

 Recriação e melhoria site oficial 

da escola. 

 Atualização permanente do site 

da escola.  

 Publicitação para o exterior, 

através do site da escola, blog 

dos cursos EFAS, dos resultados 

da escola em exames, a 

participação em concursos, as 

taxas de sucesso, os projetos, as 

atividades desenvolvidas, prémios 

de mérito, desenvolvidos de 

modo a criar uma imagem de 

transparência e seriedade da 

instituição escolar. 

 Site da escola.  

 Agenda 

semanal de 

atividades. 

 Criação da 

plataforma. 

 Site. 

 Placares. 

 Circuito interno 

de televisão. 

 Inquérito de 

satisfação. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 Afixação de um mapa de todas as 

atividades extracurriculares na 

portaria e bar dos alunos. 

 Privilegiar o envio de informações 

via mail.  

 Utilização da Radio-Escola para 

divulgação das atividades/ 

informações da escola. 

 C.3.3. Divulgar nos meios de 

comunicação social as atividades da 

escola. 

 

 Publicitação para o exterior, 

através dos meios de 

comunicação social, o que de 

“bom se faz na escola”. 

 Jornais e 

televisão 

regionais. 

 Observação 

direta. 

 C.3.4. Proporcionar, semestralmente, um 

momento de reunião (divulgação de 

informação, reflexão, balanço) do pessoal 

não docente. 

 Realização de reuniões periódicas 

do CE com o pessoal não 

docente. 

 N.º de 

participantes 

 Registos de 

reuniões. 
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MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 C.3.5. Obter, pelo menos 70% de 

respostas, aos instrumentos de avaliação 

solicitados pela escola (PEE e Avaliação 

Interna). 

 Sensibilização da Comunidade 

para a importância de emitir 

opinião nos instrumentos de 

avaliação de escola. 

 Número de 

respostas. 

 Estatísticas das 

respostas 

obtidas. 

 C.3.6. Garantir a eficácia do circuito de 

comunicação interna de modo a que 

todos tenham acesso indubitável à 

informação.  

 Criação de listas de contato de e-

mails oficiais pelos diferentes 

órgãos de gestão da escola: CE, 

CP, CCE, Departamentos, Grupos 

disciplinares, Equipas 

Pedagógicas e Coordenadores de 

ciclo/DT e Pessoal Não Docente. 

 Responsabilização individual pela 

postura de cada docente e não 

docente de se manter informado, 

consultando com regularidade 

diária o seu e-mail oficial e os 

placares da escola. 

 Nº de pessoas 

que consultam 

com 

regularidade 

placares e 

emails. 

 Nº de pessoas 

que 

consideram 

não 

informadas. 

 Relatório de 

avaliação 

interna da 

escola. 

 



 

 

97 

 

 

 

OBJETIVO C.4 REFORÇAR A RELAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE 

 

MÉTRICA/METAS ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES Indicadores  Avaliação 

 C.4.1. Promover atividades que 

envolvam a escola e a comunidade 

local: EncontrARTE, Noite Cultural, 

Espetáculos culturais e desportivos, 

cerimónia de entrega de prémios de 

mérito. 

 Eventos abertos a toda a 

comunidade. 

 Participação em eventos 

organizados por outras 

instituições locais e regionais. 

 N.º de eventos 

organizados. 

 Nº de eventos 

em que a 

escola 

participa. 

 Relatório do 

PAE.  

 Observação 

direta. 
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10. AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do projeto educativo será efetuada continuamente, de modo a 

proceder aos ajustamentos necessários em virtude das eventuais mudanças da realidade 

e das alterações legislativas. O objeto de apreciação visa a intervenção sobre os 

processos, os resultados e a globalidade do projeto. Serão, para o efeito, utilizados vários 

instrumentos de análise, nomeadamente informantes privilegiados, grelhas, inquéritos 

entre outros. 

A equipa do Projeto Educativo de Escola elaborará os instrumentos de análise a 

serem preenchidos pelos diferentes órgãos de gestão e comunidade para posterior 

estudo. 

Quanto aos momentos de avaliação, apontamos essencialmente dois momentos: 

o final de cada ano e o final do quadriénio. 

Os eventuais ajustamentos constarão de anexos a este documento. 
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11. DIVULGAÇÃO 

 

 

O presente documento, após aprovação no Conselho da Comunidade Educativa 

será divulgado através do site da Escola e pelos órgãos de gestão intermédia. Encontrar-

se-á também na Biblioteca. 
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Relatório dos Serviços administrativos da escola. 
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ANEXOS  

 Relatório de Avaliação do Projeto Educativo 2015-2019 

 Relatório de Autoavaliação da Escola de 2018-19 

 Uma Escola, Um Olhar do Observatório de Educação da RAM, 2018 

 

  

 

 


