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I. INTRODUÇÃO  

 

O Decreto Legislativo Regional nº 21/2006 define o modelo de autonomia, 

administração e gestão das escolas na Região Autónoma da Madeira. De acordo 

com o artigo 3º, ponto 2, o projeto educativo, o regulamento interno e o plano 

anual de escola são os instrumentos constitutivos do processo de autonomia das 

escolas. O projeto educativo surge, assim, como “o documento que consagra a 

orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de 4 anos, no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se 

propõe cumprir a função educativa” (Decreto Legislativo Regional nº 21/2006, 

artigo 3º, ponto 2, alínea a). Neste sentido, o projeto educativo que a seguir se 

apresenta pretende ser o documento orientador das práticas educativas desta 

escola, para o quadriénio 2014-2018. Dando continuidade à sua história e à sua 

cultura, baseando-se no seu lema “Tradição e Inovação”, a nossa escola pretende 

continuar a ser uma escola de referência, com um ensino de qualidade, tendo como 

objetivo primordial o sucesso educativo dos seus alunos. Queremos acreditar que 

este é também o desafio primeiro que se coloca a todos os seus atores que, em 

conjunto, trabalharão para que este projeto se torne uma realidade. 

 

II. A ESCOLA E O SEU CONTEXTO 

 

1. Caracterização da escola e do meio envolvente 
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A Escola Secundária Jaime Moniz fica situada no Funchal, na Região 

Autónoma da Madeira, no centro da cidade, muito perto do mercado dos 

Lavradores, sendo conhecida como o “Liceu”, por ser uma das escolas mais antigas 

da região.  

O Liceu do Funchal foi criado pelo Dec. Lei de 17 de novembro de 1836, 

tendo sido instalado a 12 de setembro de 1837 no local onde funcionavam as 

"Aulas do Páteo", dependência do Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, com 

apenas três salas de aula e 43 alunos. 

Em 1881, o Liceu mudou-se para a Casa do Barão de S. Pedro (onde hoje 

está a DRAC – Direção Regional dos Assuntos Culturais). Devido às péssimas 

instalações e ao crescimento do número de alunos (230), nas férias de Natal de 

1913 o reitor tomou posse do velho Paço Episcopal, atual Museu de Arte Sacra. Em 

1919, em homenagem ao ilustre madeirense, antigo aluno do Liceu e Presidente do 

Conselho Superior de Instrução Pública e autor da Reforma do Ensino Liceal de 

1895, o Liceu passou a designar-se de "Jaime Moniz". 

Em 1940 o Estado fez a cedência dos terrenos do Hospital Militar, tendo sido 

adjudicada a construção de um novo edifício. Ainda com muitas obras em curso, 

iniciaram-se as aulas em 1942, com 313 alunos. A inauguração oficial do atual 

edifício realizou-se no dia 28 de Maio de 1946, com 587 alunos. 

Com o dinamismo do Dr. Ângelo Silva, reitor do Liceu de 1930 a 1966, o 

liceu passou a ser uma escola de referência e a desempenhar um papel de relevo 

no ensino e cultura da Região.  
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Com a Revolução de Abril de 1974 o número de alunos cresceu em flecha, 

ultrapassando a média de 3000 alunos, divididos por três turnos, obrigando à 

criação de novos espaços complementares, os anexos das Mercês, da Encarnação 

e, por fim, do anexo "Girassol" (1976).  

Pelo decreto-Lei nº 80/78, de 27 de abril, os estabelecimentos do ensino 

secundário passaram a ter a designação genérica de escolas secundárias, sendo o 

Liceu designado de Escola Secundária de Jaime Moniz, com 5015 alunos, 

distribuídos por três turnos letivos. Pela resolução 995/92, de 8 de outubro e 

inserida nas comemorações dos 50 anos do edifício atual, o Governo Regional 

atribuiu, pela 1ª vez, a uma instituição de ensino, a Medalha Regional de Bons 

Serviços à Causa da Educação, pelos relevantes serviços em prol da Educação e 

Ensino na Região Autónoma da Madeira. 

Em 1996 é construído um novo edifício e restaurada a antiga escola do 

magistério primário, que possibilitou a desativação do anexo “Girassol” e a 

transferência para as novas instalações. 

Foram muitos os madeirenses que frequentaram a Escola Secundária Jaime 

Moniz e nela concluíram o ensino secundário, o que lhes permitiu o ingresso no 

ensino superior ou na vida ativa. Continuam a ser muitos os alunos que a 

frequentam, distribuídos por uma variedade de cursos. Estes alunos são oriundos 

de toda a Região Autónoma e, de um modo especial, de todas as freguesias do 

Funchal, Caniço e Camacha. O nível socioeconómico dos alunos é diversificado: 

alguns são oriundos de meios socialmente favorecidos e outros provêm de famílias 

carenciadas. Estes últimos são apoiados pelos serviços da ação social escolar. 

 

2. A Escola – oferta formativa para o quadriénio 2014-2018 

 
2.1. Oferta curricular 

 

A Escola Secundária Jaime Moniz, tendo como lema “Tradição e Inovação”, 

mantém-se fiel à sua vocação de orientação e preparação dos alunos para o 

ingresso no ensino superior, oferecendo-lhes um conjunto variado de cursos 

científicos-humanísticos. Contudo, querendo ser uma escola inclusiva e estando 

consciente de que muitos alunos terminam o seu percurso escolar no final do 

ensino secundário, pretende oferecer um conjunto de cursos profissionais que lhes 

garantam uma certificação escolar e profissional, com vista ao ingresso na vida 

ativa. Ao mesmo tempo, a escola dispõe de cursos de educação e formação dos 
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tipos 5 e 6, com vista à conclusão do ensino secundário, através de um percurso 

flexível ajustado aos interesses dos alunos, ou para a progressão de estudos ou 

formação, permitindo uma entrada qualificada no mundo do trabalho. 

Assim, nos próximos anos letivos a oferta formativa da escola, tendo sempre 

em conta os suportes legislativos em vigor e as estratégias governamentais, será a 

que se apresenta no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 - Cursos a funcionarem na Escola Secundária Jaime Moniz para o 

quadriénio 2014-2018. 
 

 

 

• Ciências e Tecnologias

• Artes Visuais

• Ciências Socioeconómicas

• Línguas e Humanidades

CIENTÍFICO –
HUMANÍSTICOS  

10º | 11º | 12º

• Técnico de Secretariado

• Técnico de Gestão do Ambiente 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
DE JOVENS 

Tipos 5 e 6

• Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

• Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos

• Técnico de Multimédia

• Técnico de Serviços Jurídicos

• Técnico de Turimo

• Técnico de Gestão do Ambiente

• Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

CURSOS PROFISSIONAIS
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2.2.  Atividades de complemento curricular – “Uma escola cultural” 
 

As atividades de complemento/enriquecimento curricular são um dos pilares 

da nossa escola. Sabendo que a educação integral dos jovens se faz nos vários 

domínios do saber, importa não só criar condições para a sua aprendizagem, mas 

também educá-los para uma participação ativa na cidadania. Assim, a Escola 

Secundária Jaime Moniz vai continuar a oferecer um leque diversificado de 

atividades, nomeadamente clubes e projetos, destinados aos seus alunos, mas 

também aos seus professores e trabalhadores não docentes. 

 

Quadro 2 – Clubes e projetos na escola. 
 

Projetos  
Parlamento 

Jovem Regional 
 Clubes 

     

Geo Net 

English Net 

Português.com 

Português Língua Não 
Materna 

Editorial (Anuário) 

Escola Saudável 

Curso de Inglês 

Curso de Alemão 

RS4E – Road Show for 
Entrepreneurship 

Eco-Escolas 

Equipa “Prevenção da 
Saúde” 

“Laboratório de Guitarra” 

“DELF” 

Projeto “Cambridge” 

Site “ESJM” 

Blogue “Liceu das Letras” 

“Prevenção e Emergência” 

“Autoavaliação da Escola” 

“Programa “Young Volun 
Team” 

 Parlamento dos 

Jovens 

 

 Clube de Ciências “Amigos do 

Ambiente” 

Clube “Cine Moniz” 

Clube de Dança 

Clube de Música 

Grupo de Teatro “O Moniz” 

Clube “ O Território – A Nossa 

Casa” 

Clube Europeu 

Ginástica Rítmica 

“Aimer Le Français” 

Clube Escola “O Lyceu” 
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Além dos clubes e projetos, a escola organiza também visitas de estudo para 

os seus alunos e participa em intercâmbios culturais com outras escolas, no país e 

no estrangeiro. Possui também uma revista online, “O Lyceu”, um site onde são 

publicadas as notícias referentes à vida da escola com interesse para a comunidade 

educativa e o “Meo Kanal, o Lyceu”. 

 

2.3.  O pessoal docente da escola, em exercício de funções. 
 

 O pessoal docente da escola é constituído por um conjunto de professores, 

integrados nos grupos disciplinares que a seguir se referenciam. 

 

Quadro 3 – Pessoal docente por grupos (com horário). 

Grupo Contrato Género Habilitações Idades 

 Por tempo 
indeterminado 

A termo 
resolutivo 

M F Dout. Mest
. 

Lic. 18-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

Grupo  300 - 
Português  

30 0 3 27 0 9 21 0 3 11 14 2 

Grupo 320  - 
Francês 

5 0 1 4 0 0 5 0 0 2 3 0 

Grupo 330 - Inglês 
24 1 4 21 0 1 25 0 4 8 12 1 

Grupo 400 - 
História 

11 0 1 10 0 5 6 0 1 3 6 1 

Grupo 410 - 
Filosofia 

23 0 7 16 2 6 16 0 2 7 13 1 

Grupo 420  - 
Geografia 

9 1 4 6 0 1 9 0 3 1 6 0 

Grupo 430 – 
Economia e 

Contabilidade 
11 0 4 7 0 0 11 0 0 4 6 1 

Grupo 500 - 
Matemática 

30 0 11 19 1 8 21 0 5 12 11 2 

Grupo 510 - Física 
Química 

24 0 10 14 1 2 21 0 5 15 3 1 

Grupo 520 -
Biologia 

23 0 3 20 1 4 19 0 0 8 14 1 

Grupo - 530 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Grupo 550 - 
Informática 

9 0 8 1 0 1 8 0 3 4 2 0 

Grupo 600 -  Artes 
Visuais 

6 0 2 4 0 1 5 0 1 2 3 0 

Grupo 620 -  Ed. 
Física 

29 0 17 12 1 11 17 0 2 16 11 0 

Grupo 700 - 
Educação Especial 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Total 240 2 77 165 4 48 190 0 29 96 107 10 
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2.4. Os trabalhadores não docentes 
 

Os trabalhadores não docentes da escola estão distribuídos pelas carreiras 

que se apresentam no quadro seguinte. 

 

Quadro 4 – Pessoal não docente, por categorias. 

                      

Quadro 5 – Trabalhadores não docentes, por áreas de atividade. 

Carreira Categoria Número 

Técnica Superior 

Psicólogo 

Apoio Técnico 

Apoio à Biblioteca 

 

1 

1 

1 

Assistentes Técnicos 

Área Administrativa 

Área de Laboratórios 

Área de Audiovisuais 

Área de Biblioteca e 

Documentação 

 

28 

2 

1 

2 

Carreiras Subsistentes 

Chefe dos Serviços de 

Administração Escolar 

Técnicos Profissionais de 

Informática 

Encarregado de Pessoal Auxiliar 

 

1 

2 

 1 

Assistentes 

Operacionais 

Pedreiro 

Carpinteiro 

Técnico de Manutenção 

Assistentes na ação educativa 

1 

1 

1 

41 

Categoria 

Tipo de Contrato Género Habilitações Idades 

Por tempo 
indetermina

do 

A termo 
resoluti

vo 

M F Lic. 12º 13º 11º 9º 6º 4º 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Técnico Superior 
3 - - 3 3 - - - - - - - - 1 1 1 

Técnico Informática 
2 - 2 - - 2 - 

- 
 

     2 - - 

Chefe Serviços 
Administração 

Escolar 
1 - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

Coordenadora 
Técnica 

1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

Assistentes Técnicos 
25 - 3 22 3 7 1 7 7 - - - 2 9 14 - 

Assistentes 
Operacionais 

42 - 13 29 - - - - 4 10 28 - 2 13 20 7 

Total 74 - 8 56 6 11 1 7 11 10 28 - 4 25 36 9 
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2.5.  Recursos físicos 
 

A escola é composta por dois edifícios: o edifício principal e um anexo. No 

edifício principal existem quarenta e sete salas de aula e no edifício anexo vinte e 

três. Entre elas destacam-se seis laboratórios de informática, três laboratórios de 

biologia, três laboratórios de física e dois laboratórios de química. A escola possui 

também um pavilhão gimnodesportivo, uma piscina, um ginásio, um campo de 

futebol e um espaço polidesportivo para a realização de outras atividades da 

disciplina de educação física.  

Nos seus recursos materiais encontra-se ainda o espaço onde funcionam os 

serviços administrativos, os gabinetes do conselho executivo, uma sala de 

trabalhos para os professores, salas de receção para os encarregados de educação, 

duas salas de professores, vários gabinetes para reuniões dos diferentes grupos 

disciplinares, uma sala de reuniões, uma sala de conferências, dois auditórios, uma 

biblioteca, um gabinete de audiovisuais, dois bares, uma cantina e uma cozinha. 

 

III. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

Entre os indicadores que podem contribuir para medir o sucesso educativo 

de uma escola destacam-se os resultados escolares dos seus alunos. Os indicadores 

referentes à avaliação interna e externa têm vindo a melhorar, mas é necessário 

um esforço redobrado de todos os intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem para minorar o insucesso escolar, baixando-o para níveis residuais. 

Quadro 6 – Resultados obtidos pelos alunos no 10º Ano, no ano letivo 2013/2014. 

Curso Inscritos Aprovados Retidos 
Anulações/Exclu. Faltas/ 
Transferências/ 
Emigração/Abandono 

Ciências e Tecnologias 372 320 42 10 

Artes Visuais 15 14 1 0 

C. Socioeconómicas 79 70 4 5 

Línguas e Humanidades 
182 154 22 6 

Total 648 558 69 21 
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Gráfico 1 – Percentagem de alunos aprovados, retidos e outras situações no 10ºano, no ano 
letivo 2013/14. 

 

Aprovados
86,1%

Retidos
10,6%

Anulações/ Exclu. 
Faltas/ 

Transferências/ 
Emigração/ 
Abandono 

3,2%

10º ano - Média global 
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Gráfico 2 – Resultados dos alunos do 10ºano, por curso, no ano letivo 2013/14. 
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Quadro 7 – Resultados obtidos pelos alunos de 11º Ano, no ano letivo 2013/14. 

Curso Inscritos Aprovados Retidos 
Anulações/Exclu. Faltas/ 
Transferências/ 
Emigração/Abandono 

Ciências e Tecnologias 356 315 34 7 

Artes Visuais 21 18 3 0 

C. Socioeconómicas 70 62 8 0 

Línguas e Humanidades 
157 140 14 3 

Total 604 535 59 10 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Percentagem de alunos aprovados, retidos e outras situações no 11ºano, no ano 
letivo 2013/14. 
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Gráfico 4 – Resultados dos alunos, por curso, no 11ºano, no ano letivo 2013/2014. 
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Quadro 8 – Resultados obtidos pelos alunos de 12º Ano, no ano letivo 2013/2014. 

Curso Inscritos Concluíram 
Não 

concluíram 

Anulações/Exclu. Faltas/ 
Transferências/ 
Emigração/Abandono 

C. Ciências e Tecnologias 435 329 100 6 

C. Tec. Informática 36 18 18 0 

C. Tec. Desporto 33 20 13 0 

C. Artes Visuais 26 17 9 0 

C. Socioeconómicas 78 46 31 1 

Tec. Ord. Território e 
Ambiente 

12 9 3 0 

Línguas e Humanidades 153 125 28 0 

Total 773 564 202 7 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Percentagem de alunos aprovados, reprovados e outros no 12ºano, no ano letivo 
213/2014. 
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Gráfico 6 – Resultados obtidos pelos alunos, por curso, no 12ºano, no ano letivo 2013/14. 
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Gráfico 7 – Resultados obtidos pelos alunos dos cursos de educação e formação e cursos 
profissionais, no ano letivo 2013/14. 

 

Considerando que esta escola está essencialmente vocacionada para a 

preparação dos alunos para ingressarem no ensino superior, os resultados obtidos 

pelos alunos nos exames nacionais assumem um papel de destaque, permitindo, ao 

mesmo tempo, avaliar o seu sucesso educativo e a qualidade do ensino oferecido 

na escola.  

Apresenta-se, seguidamente, um quadro com as médias obtidas pelos 

alunos nas disciplinas sujeitas a exame nacional, no ano letivo 2013/2014. 
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Quadro 9 - Exames realizados na escola, na 1ª fase, no ano letivo 2013/2014. 

Alunos inscritos para exame 1440 

N.º total de exames a realizar 3179 

N.º de exames nacionais 3145 

Média exames/aluno 2,21 

Média etária dos alunos 17,55 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Percentagem, por género, de alunos inscritos nos exames nacionais, no ano letivo 
2013/14 e percentagem de alunos candidatos ao ingresso no ensino superior. 
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Quadro 10 – Resultados dos exames nacionais – 1ªfase, ano letivo 2013/2014. 

Código Disciplinas Nº de alunos 
sujeitos a 

exame 

Nº total de 
alunos internos 

Médias obtidas 
pelos alunos 

internos 

639 Português 669 530 112 

706 Desenho A 29 24 137 

623 História A 154 134 100 

702 Biologia e Geologia 492 275 107 

723 História B 19 19 90 

501 Alemão 65 59 110 

724 História da Cultura e das 
Artes 

13 7 91 

712 Economia A 86 50 95 

708 Geometria Descritiva A 57 36 139 

734 Literatura Portuguesa 12 10 137 

715 Física e Química 521 293 88 

719 Geografia 138 121 108 

835 Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais 

57 33 108 

635 Matemática A 459 345 106 

735 Matemática B 22 19 84 

517 Francês 29 27 131 

714 Filosofia 115 97 88 

  2937 2079 10,8 
 

 

 Gráfico 9 – Médias obtidas pelos alunos na classificação interna final e nos exames 
nacionais no ano letivo 2013/14, nas diferentes disciplinas. 
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Como se pode verificar, a média obtida pela escola nos exames nacionais foi 

de 10,8. Algumas disciplinas, em número reduzido, apresentam ainda médias 

negativas, tendo doze delas classificação positiva. Todavia, a taxa de reprovação de 

alunos na nossa escola situa-se abaixo da média nacional, conforme pode ser 

observado na tabela seguinte. 

Quadro 11 – Comparação entre as percentagens de reprovação a nível nacional e na 
nossa escola. 

Código Disciplina % da Escola % Nacional 

639 Português 2.1 5.0 

706 Desenho A 4.2 0.0 

632 História A 9.7 15.0 

702 Biologia e Geologia 7.4 8.0 

723 História B 10.5 8.0 

501 Alemão 10.2 6.0 

724 História da Cultura e das Artes 0.0 11.0 

712 Economia A 5.0 8.0 

708 Geometria Descritiva A 2.8 14.0 

734 Literatura Portuguesa 0.0 5.0 

715 Física e Química 18.4 19.0 

719 Geografia A 7.4 5.0 

835 Matemática aplicada às Ciências 
Sociais 

6.1 14.0 

635 Matemática A 13.2 22.0 

735 Matemática B 0.0 19.0 

517 Francês 3.7 4.0 

714 Filosofia 13.4 9.0 

  6.7 10.1 

 

Como se pode verificar pela análise da tabela, a taxa de reprovação global 

na nossa escola é de 6,7%, enquanto a percentagem de reprovações a nível 

nacional é de 10,1%. 

Todavia, apesar de o desempenho dos nossos alunos ter vindo a melhorar 

em relação aos anos anteriores, a escola continua a ter consciência de que é 

necessário o envolvimento de toda a comunidade educativa para que a taxa de 

reprovação diminua e o sucesso educativo esteja ao alcance de todos os discentes.  
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   IV. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Um projeto educativo de escola pretende ser um documento orientador da 

sua ação educativa. Fundamenta-se na sua vida quotidiana e deve traduzir a sua 

identidade. Assim, o nosso projeto educativo pretende dar continuidade à história 

da escola e à sua cultura, traduzida no nosso lema “Tradição e Inovação”. A missão 

da escola, a visão que temos para a escola e os valores que ela pretende 

desenvolver/consolidar na comunidade educativa visam a preservação de uma 

tradição que, sem esquecer a mudança caraterística dos tempos modernos, 

pretende preparar os seus alunos para o ingresso no ensino superior ou na vida 

ativa. 

 

1. MISSÃO  

“A nossa Escola tem por missão garantir uma formação integral, 

assegurando a todos os alunos uma plena integração e sucesso pessoal e 

profissional numa perspetiva de educação para a cidadania.” 

              

2. VISÃO 

 “Uma escola de referência, assente nos pilares da tradição e da inovação, e 

que pretende garantir uma educação/ensino de excelência.” 

 

3. VALORES 
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A nossa ação deve, assim, orientar-se para os valores do mérito, do 

trabalho, da exigência, do respeito, da disciplina, da responsabilidade, da tolerância 

e da solidariedade.  

 

 

 

 

 

Uma 
Escola 

orientada 
para os 
valores

mérito

trabalho

exigência

respeito disciplina

responsabili-
dade

tolerância

solidarieda–
de

Educar para os valores 
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   V. LINHAS ESTRATÉGICAS: ÁREAS DE INTERVENÇÃO E AÇÃO 

DA ESCOLA 

 

A. Área Pedagógica 

A1 – Resultados académicos 

A2 – Apoio e acompanhamento dos alunos 

 
• Promoção de um ensino de qualidade; 

• Promoção do acesso, participação e aprendizagem de todos os 

alunos, tendo em conta as especificidades de cada um no 

processo de ensino e de aprendizagem, nomeadamente as suas 

necessidades educativas especiais; 

• Valorização das atividades curriculares e desenvolvimento das 

áreas de experimentação científica e cultural; 

• Preocupação com o desenvolvimento de competências 

transversais que contribuem para a formação integral do aluno; 

• Valorização da componente sociocultural, da prática desportiva e 

de atividades de enriquecimento curricular; 

•  Consolidação de uma cultura de rigor, exigência e 

responsabilidade; 

• Valorização das competências e do mérito. 

 

 

B. Área Relacional/Ambiente Educativo 

B1 – Comportamento e disciplina 

B2 – Componente socioeducativa 

B3 - Relação Escola-Comunidade 

 

• Relações interpessoais baseadas na confiança, partilha do 

conhecimento e integração; 

• Motivação para o esforço conjunto de aprendizagem contínua, 

inovação e melhoria; 

• Abertura ao diálogo e aceitação do direito à diferença; 

• Estabelecimento de relações de proximidade com a comunidade 

envolvente. 
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C. Organização e gestão da escola e seus recursos 

C1 – Funcionamento dos órgãos e estruturas; 

C2 – Gestão dos recursos humanos, físicos e materiais. 

 

 

• Gestão participada e definição de responsabilidades de todos os 

elementos da comunidade educativa; 

• Transparência e eficácia na gestão escolar, melhorando os 

mecanismos de comunicação e informação; 

• Gestão dos recursos de forma equilibrada; 

• Monitorização e avaliação dos resultados de todos os processos; 

• Prestação de contas quanto à qualidade do serviço prestado. 

 

 

 

VI. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES/CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

E MEIOS DE VERIFICAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 

Apresentam-se, em seguida, os objetivos, as estratégias e as metas do 

projeto educativo, assim como os respetivos indicadores de avaliação e os meios de 

verificação. 
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Quadro 12 – Objetivos, estratégias, metas do projeto educativo, respetivos 

indicadores de avaliação e meios de verificação. 

Objetivos Estratégias Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meio de 

verificação 

1. Melhorar os 
níveis de 
desempenho dos 
alunos 

Aumentar o 
número de apoios 
educativos para 
todos os níveis de 
ensino 
 

Implementar aulas 
de apoio 
específicas para 
preparação dos 
alunos para as 
provas de exame 
nacional 
 

Garantir o apoio 
educativo a todos 
os alunos em 
função das suas 
necessidades 
educativas 
 

Oferecer 
percursos 
educativos 
alternativos aos 
cursos científico-
humanísticos 
orientados para o 
mundo do 
trabalho. 

Reduzir em 2% o 
número de 
retenções nos cursos 
científico 
humanístico, 
relativamente aos 
dados obtidos no 
ciclo anterior.  
 
Diminuir em 0,5 a 
diferença entre a 
classificação interna 
e a classificação do 
exame nacional 
 
 
 
Assegurar o apoio 
especializado a 
todos os alunos 
sinalizados pela 
Educação Especial 
(100%). 
 
 
 
Reduzir o insucesso 
escolar em 90%. 
 
 
 
 
 

Nº de alunos que 
frequenta os apoios 
 
 
 
 
 
 
A diferença entre a 
classificação interna e 
a classificação de 
exame nacional 
 
 
 
 
 
Número de alunos 
que frequenta o apoio 
pedagógico 
especializado/ 
personalizado  
 
 
 
 
 
Número de alunos 
aprovados nos cursos 
de educação e 
formação oferecidos 
(CEF) pela escola 
 

Folhas de 
presença dos 
apoios 
 
 

Relatórios 
elaborados pelas 
coordenadoras 
de ano 
 
 

Relatórios 
elaborados pelos 
professores dos 
apoios 
 
 

Pautas 
Relatórios dos 
professores que 
lecionaram aulas 
de apoio (Projeto 
PAENA) 
 
 

Relatórios dos 
professores que 
lecionaram aulas 
de apoio 
especializado 
 
 
 
 
Pautas  

 Criar uma equipa 
multidisciplinar 
dinamizadora de 
boas práticas 
comportamentais 
e sensível às 
diferentes 
problemáticas 
sociais. 
 

Implementar 
projetos de 
prevenção e 
intervenção nas 
áreas da 
segurança e bem-
estar. 

Diminuir em 50% o 
número de 
participações de 
natureza disciplinar 
ao longo de cada 
ano letivo 
 
 
 

Número de 
participações 
Conselhos de turma 
disciplinares 
 
 

Atas dos 
conselhos de 
turma 
 
Relatórios dos 
coordenadores 
dos projetos 
“Segurança” e 
“Prevenção de 
comportamentos 
de Risco e 
prevenção para a 
Saúde” 
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2. Melhorar a 
relação escola- 
comunidade, 
promovendo a 
participação de 
todos os 
intervenientes no 
processo 
educativo, com 
vista a um maior 
envolvimento na 
vida da escola 

Divulgar 
atempadamente 
todas as atividades 
do Plano Anual da 
Escola nos locais 
para o efeito 
 
Dinamizar projetos 
e clubes abertos a 
toda a 
comunidade 
educativa 
 
Promover 
reuniões com os 
pais/ encarregados 
de educação no 
início do ano letivo 
(outubro) e no fim 
de cada período. 
 
 
 
Dar continuidade 
às 
atividades/eventos 
que caraterizam a 
cultura 
organizacional da 
escola. 
 
 
 
Estabelecer 
parcerias com os 
agentes 
económicos, 
autarquias e 
instituições 
sociais, com vista à 
celebração de 
protocolos.                                                                                                                  
 

Aumentar em 5% o 
número de 
participações dos 
membros da 
comunidade nos 
diferentes projetos 
 
 
Aumentar em 5% o 
número de 
presenças dos pais e 
encarregados de 
educação nas 
reuniões de entrega 
de avaliação em 
relação ao ano 
anterior  
 
Aumentar em 10% o 
número de 
participantes nas 
atividades/eventos 
 
 
 
Aumentar em 5% o 
número de parcerias 
da escola 
 

 
 
Número de 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Número de presenças 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
participantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de protocolos 

 
Listas de inscrição 
 
Listas de 
presença 
 
 
 
 
 
 
Atas das reuniões 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Documento do 
protocolo 
 
 
 

3.Melhorar a 
qualidade do 
desempenho dos 
trabalhadores não 
docentes 

Promover ações 
de formação nos 
domínios  técnico 
e relacional  

Reduzir em 90% o 
número de 
reclamações 
apresentadas pela 
comunidade 

Participação em, pelo 
menos, duas ações de 
formação 

Número de ações 
de formação 
 
Número de 
reclamações 
 
Questionários  
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4. Definir critérios 
de avaliação por 
disciplina e ano 
de escolaridade, 
procurando 
garantir uma 
avaliação justa e 
equitativa dos 
alunos. 

Criar um 
documento com 
os critérios de 
avaliação de todas 
as disciplinas  
 
 

Diminuir em 4%, ao 
longo dos quatro 
anos o número de 
recursos 
apresentados 
 
 

Número de recursos 
apresentados 
Inquéritos aos alunos 
e aos Encarregados de 
Educação 
 
 
 
 

Pautas 
Dados obtidos 
nos inquéritos 
por questionário 
 
 
 

5. Obter 
diagnósticos que 
permitam aos 
órgãos adequados 
incentivar as 
ações e os 
processos de 
melhoria da 
qualidade, do 
funcionamento e 
dos resultados da 
escola. 
 
 
 

Dar continuidade 
ao processo de 
avaliação interna 
da escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter os pontos 
fortes e diminuir em 
2% os pontos fracos, 
tendo em conta o 
relatório de 
autoavaliação da 
escola de 
2011/2012. 
 
Melhorar em 10% as 
discrepâncias 
encontradas nos 
resultados dos 
inquéritos aos 
professores e alunos, 
inseridos no 
observatório de 
ensino e de 
aprendizagem 

 
Aplicação de 
inquéritos por 
questionário a toda a 
comunidade 
educativa 
 
 
 
 
Observatório do 
ensino e da 
aprendizagem. 

 
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
Resultados  
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   VII. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

 

A equipa que terá como função a avaliação do projeto educativo será 

coordenada pelo presidente do conselho executivo. A mesma procederá à avaliação 

anual da sua implementação. Para tal serão utilizados os seguintes procedimentos:  

� Inserido no processo de autoavaliação da escola, serão aplicados 

questionários a toda a comunidade educativa com vista à recolha de 

elementos que permitam diagnosticar os pontos fortes e os pontos 

fracos da organização; 

� Análise dos resultados obtidos na avaliação interna e externa dos 

alunos, mediante os indicadores definidos; 

� Acompanhamento das atividades definidas no plano anual de escola; 

� Análise dos relatórios anuais elaborados pelos monitores de clubes e 

projetos, diretores de turma, diretores de instalações, delegados de 

grupo disciplinar e coordenadores de departamento. 

Quadro 13 - Monitorização do Projeto Educativo (PE). 

Ação Calendário 

• Análise pelo conselho pedagógico e pelos diferentes grupos disciplinares 

do sucesso educativo dos alunos no final de cada período com vista à 

definição de estratégias de melhoria. 

No início do 2º e 

3º períodos 

• Monotorização e balanço do Plano Anual de Escola.  
No final de cada 

ano letivo 

• Elaboração do relatório de monitorização do PE. 
No final do ano 

letivo 

• Elaboração do relatório de avaliação final do PE. 
No final do 

quadriénio. 

 

Aprovado em conselho pedagógico no dia 11 de março de 2015.  

Aprovado em reunião de conselho da comunidade educativa no dia 18 de 

março de 2015 

Datado e assinado  

Presidente do CE  

Presidente do CCE  


