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“Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas”. 

 
   Paulo Freire 
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1. Introdução  

 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) é um documento que consagra a 

orientação educativa da nossa Escola. Foi elaborado e aprovado pelos seus 

órgãos para um período de quatro anos. 

 

Pretende-se com este projeto um instrumento estratégico fundamental 

para o cumprimento dos nossos objetivos, bem como a melhoria da nossa 

Escola. Assim, insere-se num processo de planificação estratégica do 

desenvolvimento da escola.  

 

Neste projeto definem-se, a visão, a missão, os princípios e as linhas 

orientadoras gerais, assentes nas características da comunidade educativa e 

de acordo com as orientações legais. Estabelecem-se os objetivos tendo em 

conta os recursos humanos, financeiros e materiais/ tecnológicos disponíveis, 

criando-se ainda o suporte para o Plano Anual de Escola, para o Projeto 

Curricular de Escola e para o Projeto Curricular de Turma. 
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1.1 Enquadramento Legal 

 

    Segundo a alínea a), do número dois, do artigo três do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2006/M, o projeto educativo de escola é” (…) o 

documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 

quatro anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa”. 

    O Projeto Educativo de Escola confere sentido à gestão estratégica, 

por ser através dele que os órgãos de gestão escolar e os atores escolares 

exercitam, no âmbito das margens de autonomia, das competências e 

capacidades de ação, o papel de construtores de novos cenários e indutores 

de novas dinâmicas. 

 

1.2. Fundamentação Teórica 

 

    Sempre que se inicia um empreendimento mais ou menos complexo, 

tendo em vista alcançar determinadas metas, torna-se necessário prever a 

ação a ser realizada. 

    No que se refere ao domínio da educação, esta necessidade torna-se 

cada vez mais importante. 

    O atual sistema de educação tem como finalidade o desenvolvimento 

dos indivíduos no seu todo, quer ao nível da personalidade, quer ao nível 

académico. 
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    Como tal, a Gestão curricular deve ser feita de acordo com uma 

prática educativa desenvolvida numa perspetiva construtivista, centrada nos 

alunos e na sua aprendizagem, permitindo a (re)construção desta. 

   Miguel Zabalza tem uma ideia de currículo, como um conjunto de 

pressupostos de partida, de metas que se pretende alcançar e dos passos 

que se dão para os alcançar. 

    O currículo é visto como um projeto curricular, e como todo o projeto 

necessita de uma planificação, devendo o professor ser também um 

planificador, ou seja, deve utilizar a planificação como um precioso 

instrumento. Enquadrado neste espírito, surge o projeto educativo da escola, 

como polo dinamizador e de todos os intervenientes no processo educativo, 

definindo as linhas orientadoras gerais a que devem obedecer as ações 

escolares. 

    O desenvolvimento e a realização do processo de ensino-

aprendizagem têm de ser feitos de acordo com uma eficaz gestão estratégica, 

que obviamente pressupõe uma adequada planificação. 

   Assim, o PEE assume um crescente papel nas escolas, pois este 

vem associado à ideia de que é possível pensar o devir da escola enquanto 

organização, ou seja, que é viável antecipar o seu desenvolvimento 

construindo uma representação mental sobre as operações que hão de 

conduzir até ele. 
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   Nesse sentido, o Projeto é um instrumento crucial para converter 

intenções em realizações permitindo a transição de uma situação 

insatisfatória para outra desejada e possível. 

    Cada escola como organização que é, tem de aprender a fazer um 

correto diagnóstico, para saber em primeiro lugar ”quem somos” (quem é) - 

Missão; para depois sabermos para “onde vamos” (onde vai) - Visão. 

    Urge uma visão desenvolvimentista do Projeto Educativo e de uma 

nova conceção deste como um processo de aprendizagem. 

   Peter Senge diz-nos que “as organizações só aprendem através de 

indivíduos que aprendem e a verdadeira aprendizagem, vai ao coração do 

que significa ser humano, através da aprendizagem aprendemos a nos 

recriar”. 

2. Caracterização do Meio Envolvente 

 

    A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva fica situada 

na Rua do Comboio, número 61-C, na freguesia de Santa Luzia, pertencente 

ao concelho do Funchal. 

   Esta Escola encontra-se numa zona histórica privilegiada, no antigo 

Caminho de Ferro, sendo atualmente uma zona habitacional preenchida com 

quintas e vivendas. 

 

2.1. A localização e a envolvente da Escola  
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    A Escola está inserida na Freguesia de Santa Luzia, uma das dez 

Freguesias do Concelho do Funchal.  

   É uma Freguesia central no Município, limitada por cinco Freguesias 

importantes, a do Monte, de Santa Maria Maior, do Imaculado Coração de 

Maria, da Sé e de São Pedro. 

  A zona envolvente mais próxima é essencialmente uma zona 

habitacional, formada por residências antigas, as chamadas quintas 

tradicionais da Madeira. 

     No que concerne à acessibilidade, a Escola é servida pelos Horários 

do Funchal, que fazem depois a interligação com as outras companhias 

rodoviárias, nomeadamente a Rodoeste e a SAM. 

 

 

3. Caracterização da Escola 

 

3.1. Identidade da Escola 

 

    Esta Instituição tem o nome de Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo 

Augusto da Silva – Funchal, Região Autónoma da Madeira. 

    A sua localização é na Rua do Comboio número 61C, com o código 

postal 9050-053, na Freguesia de Santa Luzia, no Concelho do Funchal, com 

o número de telefone 291705720 e de Faxe 291742877. A página Web da 

escola é http://ebsaas.com 
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    O patrono desta instituição escolar é o ilustre madeirense Dr. Ângelo 

Augusto da Silva, que foi Reitor do Liceu Jaime Moniz. 

 

3.2. Historial da Escola 

 

    A Escola da Levada surgiu na década de setenta, como escola 

vocacionada para o terceiro ciclo. O ensino obrigatório de nove anos tornou-

se uma realidade após o vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e 

quatro, respondendo à necessidade de que a educação era um direito 

constitucional de todos.  

 A educação na Madeira até ao ano de mil novecentos e setenta e 

quatro, a exemplo do que sucedia no restante território nacional, tinha um 

cariz eminentemente elitista, sendo o acesso à escola extraordinariamente 

condicionado. 

    No quadro de democratização do ensino em Portugal assistiu-se à 

junção, num só tipo de edifício, de escolas do segundo e terceiro ciclos, ou do 

terceiro ciclo e do ensino secundário, sendo menos observável, e em 

alternativa, o aparecimento de estabelecimentos de ensino só com terceiro 

ciclo, como foi o caso da Escola da Levada. 

    Confrontada com a necessidade imperiosa de melhorar o quadro de 

habilitações dos seus cidadãos, a Madeira, já politicamente autónoma, lançou 

um programa de construção de novas escolas pré-fabricadas, cujo grande 

objetivo é garantir o acesso de todos à educação, propiciando outras e 

melhores oportunidades à juventude madeirense. É no âmbito desta iniciativa 

que surgiu a Escola da Levada. 
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   No ano letivo de 1978/79, após a aprovação da portaria nº 757/78, de 

vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e oito, a Escola da 

Levada abriu as suas portas na Freguesia de Santa Luzia, a alunos do sétimo 

ano. Foram setecentos e noventa e sete alunos distribuídos por trinta turmas. 

Este número de alunos mostra bem as necessidades das freguesias 

circundantes. 

    Só quatro anos após a sua abertura a Escola garantiu a lecionação 

dos três anos do terceiro ciclo, com a entrada em funcionamento, no ano 

letivo de 1981/82, do nono ano de escolaridade. 

    Garantida a escolaridade básica obrigatória, a Região sentiu a 

necessidade de alargar a oferta ao ensino secundário.  

    Nesse ano, 1984/85, a população escolar atingiu os dois mil e vinte e 

quatro alunos, distribuídos pelo terceiro Ciclo (1937 alunos) e décimo ano do 

ensino secundário (87 alunos). 

     Em 1986/87 foi lançado o ensino noturno, com a frequência de 

cinquenta e oito alunos e só em 1989/90, e com as alterações entretanto 

surgidas na organização curricular, iniciou-se a lecionação do décimo 

segundo ano.  

    A Escola, adaptando-se às novas realidades e exigências 

organizacionais do Sistema Educativo, lançou cursos técnico profissionais, 

currículos alternativos do terceiro ciclo e o décimo terceiro ano. 

    Mais recentemente, foram desenvolvidos os cursos de educação e 

formação tipo dois e do tipo sete. No ano letivo 2005/2006 a Escola 
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interrompeu a lecionação dos cursos pós-laborais. Já no ano letivo 

2006/2007, acolheu pela primeira vez três turmas do quinto ano, do ensino 

básico. 

    Apesar destas iniciativas, assistimos a uma diminuição acentuada do 

número de alunos que, de dois mil setecentos e vinte e sete em 1991/92 

passou a mil cento e setenta e três dez anos mais tarde. 

    Esta realidade obrigou, naturalmente, a um repensar do seu papel e 

da sua função relativamente à comunidade educativa no seu todo. 

   Através dos anos e nos cargos de Direção da Escola estiveram 

muitos professores, o destaque vai para quem pertenceu à Comissão 

Instaladora, aos Conselhos Diretivos e ao atual Conselho Executivo. 

3.3. Funcionamento da Escola 

 

3.3.1. Horário de funcionamento 

 

    Relativamente aos horários, a Escola encontra-se aberta entre as sete 

e as dezanove horas e trinta minutos, todos os dias úteis da semana, 

conforme o horário representado, por dois períodos de tempos letivos, o turno 

da manhã, das oito às treze horas e quinze minutos e o turno da tarde, das 

treze e quinze às dezoito horas e quinze minutos. 

    A entrada, para a Escola, dos alunos, faz-se através do portão que dá 

acesso para a Rua do Comboio, junto da qual existe uma portaria. 

 

3.3.2. Critérios de elaboração de horários 
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    A Escola, na elaboração de horários, tem em conta os critérios de 

natureza pedagógica e adequação científica. 

    A distribuição do serviço docente é feita de acordo com os critérios 

definidos nos números dois e três do artigo vinte e cinco, do Regulamento 

Interno, aprovado no Conselho da Comunidade Educativa, no quadro do 

estabelecido na legislação em vigor, nomeadamente o Estatuto da Carreira 

Docente. 

 

3.3.3. Critérios de constituição de turmas  

 

    Na constituição das turmas, para além do previsto no número um do 

artigo vinte e cinco do Regulamento Interno e dos critérios pedagógicos e 

legais, a Escola tem especial atenção aos seguintes aspetos: 

1.  Evitar um elevado número de elementos por turma, principalmente nos 

segundos e terceiros ciclos. Pretende-se uma média de vinte a vinte e 

cinco alunos por turma, conforme as orientações anuais da Direção 

Regional de Educação e que variam de ciclo para ciclo; 

2.  Manter as turmas do ano letivo anterior; 

3.  Respeitar as opções dos alunos; 

4.  Distribuir os alunos retidos uniformemente pelas turmas, evitando 

assim a sua concentração; 

5. Formar turmas no ensino secundário, dentro do mesmo curso, 

homogéneas no que se refere às línguas estrangeiras e às disciplinas 
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de opção, de forma a evitar ao máximo os desdobramentos das 

mesmas; 

6.  Integrar os alunos provenientes de países estrangeiros que revelem 

dificuldades ao nível da língua portuguesa, quando tal for possível, na 

mesma turma a fim de facilitar o programa Português Língua Não 

Materna;  

7.  Transferir um aluno de turma implica por parte do Encarregado de 

Educação uma solicitação fundamentada por escrito, sendo esta 

sujeita a uma análise rigorosa por parte do Conselho Executivo; 

8. Aceder e selecionar os candidatos aos Cursos de Educação e 

Formação, tendo por base um processo de orientação escolar e 

profissional desenvolvido pelos serviços de psicologia da Escola, sob a 

orientação da DRE e da Direção Regional de Qualificação Profissional 

conforme o artigo sétimo, número um da Portaria nº 118/2005, de 

catorze de outubro, alterada pela Portaria nº 72/2011, de trinta de 

junho de dois mil e onze. 

 

3.3.4. Plano de Formação de professores 

 

A Comissão de Formação, no final de cada ano letivo, procede ao 

levantamento das necessidades de formação do Pessoal Docente e Não 

Docente. 

    Através da aplicação deste instrumento de diagnóstico de 

necessidades de formação é elaborado o Plano de Formação Anual do 

Pessoal Docente que é divulgado a toda a comunidade educativa.  
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3.4. Estrutura Organizacional 

 

    O Sistema Educativo em Portugal, tem sido matéria de consecutivas 

reformas. Assim, a Escola sentiu a necessidade de adaptar as suas normas 

de funcionamento interno, de forma a enquadrar harmoniosamente a sua 

identidade e o seu Projeto Educativo. 

 

3.4.1 Organograma 
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3.4.2 Órgãos da escola 
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3.4.2.1 Órgãos de Direção, Administração e Gestão da 

Escola 

 

    A direção, administração e gestão da escola compete aos seguintes 

órgãos: 

 

Conselho da Comunidade Educativa 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Conselho Administrativo 

 

    O Conselho da Comunidade Educativa é constituído pelos seguintes 

elementos, o Presidente do Conselho Executivo, o Presidente do Conselho 

Pedagógico, nove representantes do pessoal docente, um representante da 

Educação Especial, um representante dos cursos de Educação e Formação, 

dois representantes do pessoal não docente, dois representantes dos pais e 

encarregados de educação, dois alunos designados pela Associação de 

Estudantes ou, na sua falta, dois representantes dos alunos eleitos e um 

representante da autarquia local nos termos do artigo trinta e sete do 

Regulamento Interno da Escola. 

    O Conselho Executivo é constituído por um presidente e quatro vice-

presidentes. Caso se justifique, o Conselho Executivo poderá nomear 

assessores para apoio ao desenvolvimento das suas competências. 

    O Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes elementos, o 

Presidente do Conselho Executivo, o Presidente do Conselho da Comunidade 

Educativa, o Coordenador do Departamento de Línguas, o Coordenador do 
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais, o Coordenador do 

Departamento de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas, o Coordenador 

do Departamento de Expressões, o Representante dos Orientadores 

Pedagógicos, o Coordenador do Segundo Ciclo, o Coordenador do Terceiro 

Ciclo, o Coordenador do Ensino Secundário, o Coordenador da Comissão de 

Formação Permanente do Pessoal Docente e não Docente, o Coordenador 

do Núcleo de Apoio Educativo, o Coordenador das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, o Representante dos Curso de Educação e 

Formação, o Representante do Serviço de Apoio Psicológico e de Orientação 

Escolar e Profissional, o representante da Educação Especial e o 

Coordenador das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

    O Conselho Administrativo é composto pelo Presidente do Conselho 

Executivo, pelo Chefe de Departamento e por um dos vice-presidentes do 

Conselho Executivo para o efeito designado pelo Presidente do Conselho 

Executivo. O Conselho Administrativo é presidido pelo Presidente do 

Conselho Executivo. 

 

3.4.2.2 Estruturas de Gestão Intermédia 

 

    As estruturas de gestão intermédia colaboram com o Conselho 

Pedagógico e com o Conselho Executivo para assegurarem o 

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na perspetiva da 

promoção da qualidade educativa. 
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    São estruturas de gestão intermédia, os Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares, os Orientadores Pedagógicos, os Delegados de 

Disciplina, os Representantes de Disciplina, a Comissão de Formação 

Permanente de Pessoal Docente e não Docente, a Assessoria Jurídica, a 

Coordenação do Núcleo de Apoio Educativo, a Coordenação do Núcleo das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, a Coordenação do Segundo e 

Terceiro Ciclos, a Coordenação do Ensino Secundário, a Direção do Curso de 

Educação e Formação, os Diretores dos Cursos Profissionais, os Diretores de 

Turma, a Coordenação dos Planos de Acompanhamento, o Tutor do 

Absentismo, o Tutor do aluno, a Direção dos Cursos Tecnológicos, a Direção 

de Instalações Desportivas, a Direção de Instalações Informáticas, a Direção 

de Instalações de Biologia e de Geologia, a Direção de Instalações de Físico-

Química, a Direção de Instalações de Construção Civil, a Direção de 

Instalações de Educação Tecnológica, a Coordenação da Biblioteca, a 

Coordenação do Português Língua não Materna, a Coordenação do Desporto 

Escolar e a Coordenação das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

    A articulação curricular é assegurada por Departamentos Curriculares. 

    Os Departamentos Curriculares são os seguintes, o Departamento de 

Línguas, o Departamento de Ciências Humanas e Sociais, o Departamento de 

Ciências Exatas e da Natureza e Tecnológicas e o Departamento de 

Expressões. 
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3.4.3 Gestão Pedagógica  

 

    A gestão pedagógica é feita através dos Coordenadores de 

Departamento e dos Delegados de Grupo. Os grupos reúnem periodicamente 

para planificarem o trabalho letivo e delinearem estratégias no âmbito do 

ensino aprendizagem. 

    Anualmente são designadas as equipas que asseguram os diversos 

trabalhos nomeadamente, o secretariado e o júri de exames, a formação de 

turmas e as matrículas. 

 

3.5  Situação Atual 

 

    A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva está 

tendencialmente vocacionada para o ensino dos Cursos de Educação e 

Formação e Tecnológico. 

    A Escola tem uma tradição no ensino de cursos com vertente mais 

tecnológica, no entanto, esta Escola tem tido um grande desenvolvimento ao 

longo dos anos, empenhando-se desde sempre para estar atualizada 

fornecendo cursos adequados à realidade social e económica da Região 

Autónoma da Madeira, de forma a preparar os jovens da nossa sociedade 

para o mercado de trabalho e para o futuro, cada vez mais competitivo. 

  Atualmente esta é uma das principais escolas da cidade do Funchal e 

alberga um número considerável de alunos, nas mais diversas áreas. 

 
3.5.1  Oferta Formativa 
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    A Escola disponibiliza uma oferta educativa e formativa diversificada. 

Ao nível dos ciclos de ensino é uma escola com turmas do segundo e terceiro 

ciclos do Ensino Básico e turmas do Ensino Secundário. Nes 

te momento e, procurando responder às necessidades e interesses dos 

alunos, a Escola oferece também cursos de Educação e Formação, cursos 

Tecnológicos e cursos Profissionais do ensino secundário. 

 
  Atualmente a Escola disponibiliza os seguintes cursos:  
 
 

 

Cursos de Caráter Geral (CCG) 

Artes Visuais 

Ciências Socioeconómicas 

Ciências e Tecnologias 

Línguas e Humanidades 

 

Cursos Tecnológicos (CT) 
Tecnológico de Ação Social 

Tecnológico de Administração 

Tecnológico de Desporto 

Tecnológico de Informática 

 
 
Cursos Profissionais (CP) 

Curso Profissional de Técnico de 

Gestão Desportiva 

Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Infância  

Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Gestão 

 
 

Cursos de Educação e Formação (CEF) 

Empregado Comercial – Tipo 2 

Carpinteiros de Limpos – Tipo 2 

Técnico de Secretariado – Tipo 5 

Técnico de Secretariado – Tipo 6 

Técnico de Apoio Gestão – Tipo 7 
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3.5.2  Clubes, Núcleos e Projetos existentes na 

Escola 

 

 

           Os projetos e clubes da Escola têm como objetivo a promoção da 

realização pessoal e comunitária dos alunos, através do desenvolvimento da 

personalidade, da formação do caráter e da cidadania, proporcionando um 

desenvolvimento integral equilibrado. A iniciativa deste tipo de atividades 

pode partir de qualquer membro da comunidade educativa e carece de 

parecer do Conselho Pedagógico, antes do Conselho Executivo aprovar a 

atividade que fica incluída no Plano Anual de Escola. 

 

 

 

 

    Os projetos e clubes da Escola destinam-se aos alunos e têm os 

seguintes objetivos: 

1. Promover uma política ativa de inclusão sócio escolar; 

2.  Fomentar atitudes cívicas de modo a prevenir e combater a 

indisciplina;  

3.  Desenvolver hábitos saudáveis, adquirir normas de conduta e evitar 

comportamentos de risco; 

4. Promover a interação entre a Escola e a comunidade envolvente; 

5. Envolver os alunos em parcerias com outras escolas; 

6. Incentivar a interdisciplinaridade, cooperando com os outros clubes 

e/ou projetos existentes na Escola; 
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7. Desenvolver atividades de caráter lúdico e didático, que permitam o 

alargamento de conhecimentos.  

 

  No presente ano letivo de 2011/12, a escola possui os seguintes 

Clubes, Núcleos e Projetos: 

1. Música na Escola; 

2.  Le Français c’est facile; 

3.  Atelier de Artes Visuais; 

4.  Clube de Artes; 

5.  Bufetes saudáveis; 

6.  Rádio Escola Levada; 

7.  Atelier de Leitura e escrita; 

8.  Eco – Escolas; 

9.  Progea; 

10.  Clube de Teatro; 

11.  Projeto Atlante; 

12.  Prevenção Rodoviária; 

13.  Oficina de Aprendizagem; 

14.  Desporto Escolar; 

15.  A minha Escola é fixe; 

16.  Clube Europeu. 

 

3.5.3  Serviços 

 

      A Escola dispõe de um variado conjunto de serviços, com o objetivo de 

servir a comunidade escolar com qualidade.  

    Os serviços oferecidos são: 
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1.  Área de Gestão de Pessoal e alunos. Este serviço é responsável pelas 

seguintes ações: 

Gestão de Processos de Pessoal docente e não docente; 

Gestão de Processos de alunos; 

Processamento de vencimentos; 

 Ação social escolar. 

2.  Contabilidade.  

As competências deste serviço abrangem: 

Orçamentos; 

Processos de Receita e Despesa; 

                    Tesouraria; 

                    Gestão de Inventários. 

3.  Papelaria; 

4.  Biblioteca; 

5.  Reprografia; 

6.  Cantina; 

7.  Bar dos alunos; 

8.  Bar dos professores; 

9.  Audiovisuais; 

10.  Gabinete de Informática; 

11.  Serviço de Psicologia; 

12. Serviço de ensino estruturado (TEACCH). 

 

 

 

3.6 Recursos Humanos 

 

3.6.1. Pessoal discente 
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   A Escola conta atualmente com uma população de mil e vinte e nove 

alunos. O número de alunos da Escola do ano letivo 2007/08 a 2011/2012 

diminuiu em quarenta alunos, menos 3,7%. Registaram-se aumentos face ao 

ano anterior em 2009/10, de 1,7% e 2010/11, de 5,1%. No ano letivo 2008/09 

verificou-se uma redução do número de alunos em 3,5% e em 2011/12, de 

6,8%. 

  

 

   É de salientar os aumentos significativos registados nos quintos, 

sextos, sétimos e oitavos anos e no Curso de Educação e Formação do tipo 

sete, sendo que nos restantes anos registaram-se diminuições. Por ciclos de 

ensino, verificamos no período em análise, a perda sistemática do peso do 

ensino secundário (56,3% em 2007/08 e 41,1% em 2011/12) e um ganho nos 

segundo e terceiro ciclos (conjuntamente, 36,9% em 2007/08 e 51,7% em 

2011/12), registando-se deste modo uma tendência de transferência de perda 

do peso do ensino secundário face ao ensino básico. 

    Relativamente aos Curso de Educação e Formação, que 

conjuntamente representam cerca de 7% do número de alunos, constatamos 

um aumento do peso dos Cursos de Educação e Formação do ensino 
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secundário, níveis cinco, seis e sete e uma diminuição dos Cursos de 

Educação e Formação do ensino básico, níveis dois e três. 

 

 

 

 
 

Número de Alunos 

Anos 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

5º 68 91 104 114 94 

6º 51 67 93 107 125 

7º 72 65 79 110 108 

8º 82 81 78 92 111 

9º 121 91 99 86 94 

CEF T3 29 0 0 18 0 

CEF T2 30 53 60 26 29 

10º 186 222 196 179 142 
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11º 217 149 172 167 145 

12º 199 201 152 181 136 

CEF T7 14 12 17 11 20 

CEF T6 0 0 0 0 12 

CEF T5 0 0 0 13 13 

Total 1069 1032 1050 1104 1029 

 
 
 

Total por Ciclo 

Anos 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

5º 

6º 

 
119 

 
158 

 
197 

 
221 

 
219 

7º 

8º 

9º 

CEF T3 
CEF T2 

 
 

334 

 
 

290 

 
 

316 

 
 

332 

 
 

342 

10º 

11º 

12º 

CEF T7 
CEF T6 
CEF T5 

 
 
 

616 

 
 
 

584 

 
 
 

537 

 
 
 

551 

 
 
 

468 

 
Total 

 
1069 

 
1032 

 
1050 

 
1104 

 
1029 
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O número de turmas da Escola de 2007/08 a 2011/2012 não regista 

grandes flutuações, sendo cinquenta o valor médio de turmas existentes nos 

últimos cinco anos letivos. 

 

Número de Turmas 

Anos 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

5º 4 5 5 5 5 

6º 3 4 5 5 6 

7º 5 3 4 5 5 

8º 4 4 4 4 5 

9º 6 4 5 4 4 

CEF T3 2 0 0 1 0 

CEF  T2 2 4 4 2 2 

10º 8 10 8 6 6 

11º 10 6 8 7 7 

12º 9 9 6 6 6 

CEF T7 1 1 1 1 1 

CEF T6 0 0 0 0 1 

CEF T5 0 0 0 1 1 

Total 54 50 50 47 49 

 

 

A média de alunos por turma, de 2007/08 a 2011/2012 não regista 

grandes flutuações, sendo este valor médio, em relação aos últimos cinco 

anos letivos, de dezoito alunos. 
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Média de Alunos/Turma 

Anos 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

5º 17 18 21 23 19 

6º 17 17 19 21 21 

7º 14 22 20 22 22 

8º 21 20 20 23 22 

9º 20 23 20 22 24 

CEF T3 15 0 0 18 0 

CEF T2 15 13 15 13 15 

10º 23 22 25 30 24 

11º 22 25 22 24 21 

12º 22 22 25 30 23 

CEF T7 14 12 17 11 20 

CEF T6 0 0 0 0 12 

CEF T5 0 0 0 13 13 

Total 18 19 16 19 18 

 

 

 

3.6.2. Pessoal docente 

 

   Atualmente o estabelecimento de ensino tem um corpo docente muito 

 estável e conta com os seguintes professores: 
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Grupo Total de 

docentes 

Quadro de 

escola ( QE)/ 

Quadro de 

Zona (QZ) 

Contratados 

Total de 

docentes 

no grupo 

Total de 

docentes a 

lecionar 

Docentes da 

escola que 

estão 

Destacados/ 

Requisitados/A

fetos noutro 

organismo/ 

Licença sem 

vencimento 

(LSV) 

De outro 

organismo a 

exercer nesta 

escola 

200-Port./Estudos 

Sociais/História 

Contratado - 1 3 3 - QE – 

Destacados- 2 

250 – Educação 

Musical 

Contratado - 1 3 3 - QE-Afeto - 1 
Contratado 

/Afectação-1 

260- Ed. Física – 2º 

Ciclo 

QZ – 1 2 2 - QZ-Destacado 
1 

290-Educação 

Moral Religiosa 

Católica 

QE – 1 

Contratado - 1 

2 2 - - 

300 - Português QE – 12 

QZ – 3 

Contratado - 1 

19 14 QE-Destacados 

– 4 

Contratado-

Afetação1 

QE-Destacado 

– 1 

QZ-Destacado 

– 2 

320-Francês QE-10 
QZ-3 

Contratados-1 

15 14 Afetação0-1 QZ-Destacado 

– 1 

330-Inglês QE-14 
QZ-2 

17 16 QE-Destacado – 

1 

QZ-Destacado 

– 1 

400 – História QE – 6 

QZ - 1 

8 8 - QZ-  

Destacado– 1 

410 – Filosofia QE - 9 9 9 - - 

420 - Geografia QE - 6 7 7 - QE-Destacado 

– 1 
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430 – Economia e 

Contabilidade 

QE – 3 

QZ – 2 

Contratados - 4 

9 8 Contratados- 1 

Destacado – 1 

- 

500 – Matemática QE – 15 

QZ - 2 

20 17 QE – 

Destacados – 3 

QE – 

Destacado. – 2 

Contratado/ 

Afetação – 1 

510 – Física e 

Química 

QE - 9 10 10 - Contratado/ 

Afetação – 1 

520 – Biologia/ 

Geologia 

QE – 9 

QZ – 3 

Contratados - 1 

13 11 QE – 

Destacados – 1 

Contratado/Afeta

ção – 1 

- 

530 – Educação 

Tecnológica 

QE – 13 

Contratados – 1 

14 14 - - 

550 – Informática 

 

 

QE – 5 

Contratados – 2 

7 5  

Afetação – 2 

- 

600 – Artes Visuais QE – 7 

QZ – 3 

Contratados - 6 

16 11 QE – 

Requisitados – 2 

QE – 

Destacados – 2 

Contratados – 

Afetação – 1 

QZ – Destacado 

– 1 

Contratados/ 

Afetação – 1 

620- Educação 

Física 

QE – 14 

QZ – 3 

Contratados - 6 

27 14 LSV – 1 

QZ – 

Requisitados – 1 

Afetação – 4 

QE – 

Destacados – 6 

QE – 

Requisitados – 

1 

QE – 

Destacados – 2 

QZ – 

Destacados – 1 

700 – Educação 

Especial 

QZ – 3 

Contratado - 1 

4 4 - QZ – Afetação – 

3 

Contratado – 1 
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Total 

QE – 133 

QZ – 25 

Contratados – 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 179 

205 172 QE – Destacado 

– 17 

QZ – Afetação – 

11 

QE – 

Requisitado – 2 

LSV – QE – 1 

 
 
 
 
 
 
 

Total 32 

QE – 

Destacados – 8 

QZ – Afetação – 

1 

Contratado – 

Afetação – 4 

QZ – Destacado 

– 8 

QE – 

Requisitado – 1 

Ensino Especial 

– 4 

 
 

Total 26 

 

 

 

3.6.3 Pessoal não docente 

 

 

    Um grupo de outros técnicos não docentes garante o funcionamento da 

Escola.  

Existe um total de sessenta e oito funcionários não docentes, entre 

Técnicos Superiores, Chefe de Departamento, Coordenadora Técnica, 

Assistentes Técnicos, Assistentes e Encarregados Operacionais. 

 

Ano Letivo 2011 / 2012 

Categorias Número Percentagem 

Chefe de Departamento 1 1,66 

Coordenadora Técnica 1 1,66 

Assistente Técnico 17 25 



_____________________Projeto Educativo de Escola________________________ 

 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
33 

Técnico de Informática 1 1,66 

Assistente Operacional 43 63 % 

Encarregado Operacional 3 4 

Técnico Superior 2 3 

Total 68 100 % 

 

 

 

3.7. Recursos Técnicos e/ou Materiais 

 

3.7.1. Espaço físico da Escola 

 

    A Escola é um espaço onde vive e convive a comunidade escolar. Esta 

comunidade coabita desde o ano letivo 1978/79 no edifício principal, tendo 

sofrido alterações e remodelações para tentar colmatar algumas 

necessidades recorrentes dos vários avanços tecnológicos. 

    Assim sendo, a Escola dispõe neste momento de: 

Cinquenta e cinco salas de aula; 

Uma sala de apoio ao P.L.N.M; 

Uma sala de informática; 

Dois gabinetes da Direção Executiva; 

Um gabinete de Educação Tecnológica;  

Um gabinete de Biologia; 

Um gabinete de Geografia; 

Um gabinete de História e Filosofia 

Um gabinete de Educação Física; 

Um gabinete de Psicologia; 
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Um gabinete de Física/Química; 

Um gabinete de Português e de Francês; 

Um gabinete de Educação Especial; 

Um gabinete da Encarregada de Pessoal; 

Um gabinete de Inglês; 

Um gabinete de Matemática; 

Seis gabinetes dos Serviços Administrativos; 

Um laboratório de Construção Civil; 

Um laboratório de Fotografia; 

Uma oficina de Carpintaria; 

Três Oficinas de Aprendizagem; 

Uma Biblioteca; 

Três salas de sessões; 

Três salas de leitura/apoio; 

Uma sala de “ensino estruturado- TEACCH”; 

Uma sala de trabalhos; 

Uma sala do pessoal administrativo; 

Uma sala de receção aos encarregados educação; 

Uma sala da telefonista;  

Um auditório; 

Uma papelaria;  

Uma sala de audiovisuais; 

Uma reprografia para serviço escolar; 

Um bar dos professores; 

Um bar dos alunos; 

Uma cantina; 
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Uma sala de diretores de turma; 

Uma enfermaria; 

Uma sala da Associação de Estudantes; 

Nove arrecadações/dispensas; 

Uma portaria. 

 

 

3.7.2. Equipamentos 

 

     Relativamente aos recursos materiais, a Escola possui diversos meios 

informáticos e audiovisuais, repartidos pelos diferentes grupos disciplinares a 

fim de servirem de apoio ao normal funcionamento das aulas e da Escola. 

Estes recursos podem ser utilizados por toda a comunidade escolar no 

desenvolvimento das atividades letivas ou para a realização de atividades 

extracurriculares.  

 

     A Escola dispõe de cento e setenta e quatro computadores e trinta e 

oito impressoras assim distribuídas: 

 

Computadores e Impressoras 

Localização Computadores Impressoras 

Sala 5.1 14 1 

Sala 5.4 A 13 1 

Sala 5.4 B 18 1 

Sala 5.4 C 12 2 

Sala 5.4 D 12 1 

Sala 5.2 (Oficina de Aprendizagem) 15 1 

Secretaria – Área Ação Social 5 1 
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Secretaria – Área Alunos 3 2 

Secretaria – Chefe de Departamento 1 1 

Secretaria – Área Contabilidade 3 1 

Secretaria – Expediente 2 1 

Secretaria – Área Pessoal 3 - 

Audiovisuais 17 - 

Sala de Diretores de Turma 9 - 

Sala da Associação de Estudantes 1 - 

Portaria 2 - 

Biblioteca 2 1 

Gabinete de Biologia 2 1 

Gabinete de Geografia 1 1 

Gabinete de Educação Física 2 1 

Gabinete Psicóloga 1 1 

Gabinete de Física/Química 2 1 

Gabinete Português 1 1 

Gabinete de Educação Especial 1 1 

Gabinete Encarregada de Pessoal 1 - 

Gabinete de Inglês 1 - 

Gabinete de Matemática 1 1 

Gabinete Linhas da Levada - 1 

Gabinete Vídeo & Fotografia - 1 

Bar dos alunos 4 - 

Bar dos professores 1 - 
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Informática 5 8 

Cantina 1 - 

Conselho Executivo 5 1 

Sótão 3 - 

Corredor dos B’s 1 - 

Sala receção Encarregados Ed. 1 1 

Sala de professores 6 - 

Reprografia 1 3 

Telefonista 1 - 

Pavilhão - 1 

Total 174 38 

 

 
 
 
 
 

Quadros interativos, projetores e televisores 

Localização Q. Interativos Projetores Televisores 

Sala 2.1 - - 1 

Sala 2.3 1 - - 

Sala 3.2 1 - - 

Sala 4.2 1 - - 

Sala 4.12 1 - - 

Sala 5.1 1 - - 

Sala 5.3 - 1 1 

Sala 5.4 A - 1 1 

Sala 5.4 B - 1 1 
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Sala 5.4 C 1 1 - 

Audiovisuais - 3 2 

Corredor (Diretores de turma) - - 1 

Bar dos alunos - - 1 

Gabinete de Biologia 1 1 1 

Gabinete de Educação Física (Clube 

Levada) 

- 1 - 

Gabinete de Física/Química 1 1 - 

Sala de Sessões - 1 1 

Total 8 11 10 

 
 
 

Máquinas Escrever, Calcular e Fotocopiadoras 

Localização Escrever Calcular Fotocopiadoras 

Serviços administrativos 4 15 1 

Ação social - 5 1 

Bar dos professores - 1 - 

Reprografia - - 3 

Total 4 21 5 

 
 

4. Diagnóstico 

 

   A partir da análise da matriz de recomendação de melhoria 

apresentada no ano de dois mil e seis pela Inspeção Regional de Educação, 

no âmbito do Projeto “Análise da Organização e Orientação Pedagógica”, 

bem como da análise dos relatórios de autoavaliação, do Projeto Educativo de 
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Escola, o período de dois mil e seis e dois mil e dez, da análise dos meios 

apresentados para este Projeto e das informações recolhidas junto da 

comunidade educativa, estamos em condições de realizar uma análise SWOT 

da Escola. 

 

1.  Análise SWOT 

 

    Após a auscultação dos intervenientes foi possível enunciar os 

seguintes pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, designados 

por análise SWOT.  

 

4.1.1 Pontos fortes 

 

1. Bom relacionamento entre os elementos da comunidade educativa, 

nomeadamente entre os órgãos de gestão e 

alunos/professores/encarregados de educação; 

2. Abertura da escola ao diálogo com toda a comunidade educativa; 

3. A qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da Escola, 

nomeadamente pelo pessoal docente, pelos serviços de Psicologia e 

Orientação e de Educação Especial, pelas funcionárias da 

contabilidade, da reprografia e da cantina, entre outros; 

4. A criação de estruturas de gestão intermédia que permitem um 

acompanhamento individualizado dos alunos dos segundos e terceiros 

ciclos, nomeadamente a tutoria do absentismo e o tutor do aluno; 

5. Estabilidade do corpo docente; 
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6. A dinâmica implementada pela Comissão de Formação da Escola que 

abre as formações ao exterior; 

7. Oferta educativa diversificada incluindo cursos profissionalizantes, 

cursos de educação e formação para além dos cursos de 

prosseguimento de estudos; 

8. A existência de uma ampla variedade de Clubes e de Projetos 

extracurriculares abertos ao exterior, nomeadamente o Clube Escola da 

Levada, que dinamiza atividades abertas a toda a comunidade e os 

clubes desportivos que dinamizam atividades no pavilhão 

gimnodesportivo e na piscina da escola; 

9. A possibilidade dos alunos iniciarem o percurso no 5º ano e poderem 

ficar na Escola até ao 13º ano; 

10. O facto de as turmas terem em média vinte alunos; 

11. As aulas funcionarem predominantemente no turno da manhã; 

12. A existência de boas instalações na Escola designadamente a 

sala de diretores de turma, as salas de informática, os laboratórios de 

Biologia e de Física e de Química; 

13. A diversidade e a qualidade dos equipamentos, entre os quais o 

equipamento informático, experimental, desportivo e da reprografia; 

14. O grande investimento feito pela Escola ao nível do software 

informático que permite o acesso a uma diversidade de aplicações 

informáticas, especialmente a plataforma Moodle, a criação do sistema 

interno de emails, entre outros; 
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15. A existência do sistema de cartão eletrónico que permite o 

controlo das entradas e das saídas e a eficácia dos serviços de 

atendimento no bar e na cantina; 

16. A flexibilidade dos horários dos serviços administrativos; 

17. Os espaços exteriores que são aprazíveis, com áreas de jardim 

e de lazer. 

 

4.1.2 Pontos fracos 

 

    Depois de uma análise interna, podemos chegar à conclusão que os 

pontos fracos identificados são os seguintes: 

1. Resultados escolares abaixo da média nacional; 

2. Inexistência de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

3. Elevado número de alunos com necessidades educativas especiais; 

4. A localização da Escola; 

5. As condições das salas seis; 

6. Ausência de uma sala adequada ao ensino da Educação Musical; 

7. Degradação dos balneários; 

8. Desatualização de algum material escolar; 

9. Desatualização do material das salas de Educação Visual; 

10. Défice de projetores multimédia; 

11. Imagem negativa da Escola associada a situações de insucesso 

e de indisciplina. 

4.1.3 Oportunidades 
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1. A boa relação existente com o tecido empresarial, no caso dos estágios 

profissionalizantes dos cursos de educação e formação; 

2. A formação e encaminhamento de futuros atletas, através do Desporto 

Escolar; 

3. O prolongamento da escolaridade obrigatória até ao décimo segundo 

ano. Constitui uma oportunidade de aumentar o número de alunos no 

secundário. 

4. Participação do Clube de Teatro da Escola na abertura do Desporto 

Escolar; 

5. Participação do Clube de Dança na abertura do Desporto Escolar; 

6. Promoção de Atividades de Tempos Livres (ATL´s) abertos à 

comunidade educativa pelo Clube Escola da Levada; 

7. A escola faz parte do Programa Eco escolas desenvolvendo atividades 

de educação ambiental e sustentabilidade direcionadas a toda a 

comunidade. 

 

4.1.4 Ameaças 

 

1. O aumento das escolas com oferta de Cursos de Educação e de 

Formação; 

2. A existência de diversas entidades com oferta RVCC; 

3. As escolas profissionais terem cursos subsidiados, que dão vantagens 

aos alunos; 

4. As crescentes restrições orçamentais; 

5. A diminuição da taxa de natalidade; 
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6. A redução da população em idade escolar nas freguesias limítrofes à 

escola; 

7. O crescente envelhecimento da população; 

8. O ambiente socioeconómico adverso, com o aumento do desemprego, 

mesmo para os titulares de qualificações académicas/profissionais. 

 

5. Visão Estratégica 

 

    A visão traduz de uma forma abrangente um conjunto de intenções e 

aspirações para o futuro da Escola. Este conjunto de intenções vão servir de 

inspiração e motivação a todos os intervenientes desta organização, ou seja, 

a “Visão” expressa a “Cultura da Escola”. 

    Por isso, entende-se que a “Visão” é um importante instrumento de 

comunicação. Assim, a Visão que temos do ensino e da nossa Escola 

assenta no interesse comum em criar uma instituição sólida, séria, eticamente 

exemplar e que acolha várias gerações.  

6. Missão Estratégica 

 

    Por definição, a Missão consiste numa declaração escrita, num 

compromisso, que traduz os ideais, os valores e as orientações globais de 

uma organização, ou seja, é uma formalização dos objetivos. A visão torna-se 

atingível com a definição da missão. Uma organização não se define pelo seu 

nome, estatuto ou produto que faz, ela define-se pela sua missão. Somente 
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uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna 

possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa (Peter Drucker). 

   Uma missão bem difundida desenvolve nos funcionários um senso 

comum de oportunidade, direção, significância e realização. Uma missão bem 

explícita atua como uma mão invisível que guia os funcionários para um 

trabalho independente, mas coletivo, na direção da realização dos potenciais 

da organização” (Philip Kotler).Esta reflete o que um líder pensa relativamente 

à organização. 

    A Missão da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 

traduz-se na seguinte frase: “Fazer da Escola a casa de todos e para todos, 

um espaço onde é possível aprender a saber ser, ensinar, educar e trabalhar 

em segurança, com amor e principalmente ser feliz”. 

 

7. Identificação dos objetivos 

 

   Face à caracterização do contexto escolar onde está inserida a Escola, 

aos recursos disponíveis e à análise SWOT apresentada, definimos os 

objetivos que se seguem. A consecução destes dependerá das ações a 

realizar no âmbito dos planos de médio prazo, pelo que os mesmos devem 

ser, periodicamente, avaliados pelos órgãos de gestão da escola. 

 

  7.1. Objetivos estratégicos 
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    As grandes linhas orientadoras da Escola para os próximos quatro 

anos, são fornecidas pelos objetivos estratégicos traçados. 

    Estes objetivos têm um caráter de longo prazo e foram construídos 

com base no antigo Projeto, na Visão e Missão definidas neste Projeto e no 

Programa Eleitoral elaborado pela atual Direção da Escola. 

Assim, como objetivos estratégicos temos os seguintes: 

1. Combater o absentismo escolar; 

2. Melhorar o nível de sucesso dos alunos; 

3. Pautar o sucesso educativo pela qualidade dos serviços prestados, pela 

exigência e pelo rigor; 

4. Desenvolver as competências pessoais numa perspetiva de educação 

pela cidadania e valorização profissional; 

5. Fazer da Escola um meio gerador de educação e não apenas um mero 

transmissor de instrução; 

6. Organizar e gerir a dinâmica da Escola, a partir de critérios 

pedagógicos; 

7. Melhorar a comunicação interna e externa; 

8. Desenvolver uma cultura de participação, cooperação e envolvimento 

entre os diversos intervenientes no processo educativo; 

9. Abertura da Escola ao exterior; 

10. Preservar e otimizar os espaços e recursos da Escola.  
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   Apresentamos seguidamente as linhas fundamentais da gestão 

estratégica da Escola. 

 

 

 

« 

7.1.1 Conselho da Comunidade Educativa 

 

   O Conselho da Comunidade Educativa é o órgão de participação e 

representação da comunidade educativa, responsável pela definição 

orientadora da atividade da Escola. 

 

7.1.2 Conselho do Conselho Executivo 

 

   O Conselho Executivo é o órgão de administração e gestão da Escola 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira. 

 

7.1.3 Conselho do Conselho Pedagógico 

 

   O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação 

educativa da Escola. 

 

7.1.4 Conselho do Conselho Administrativo 

 

   O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria 

administrativo-financeira da Escola. 

 

7.2. Objetivos táticos 
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   Dando continuidade aos objetivos estratégicos anteriormente definidos, 

foram estabelecidos os objetivos da Gestão Intermédia. 

 

7.2.1 Objetivos da Assessoria do Conselho 
Executivo  

 

    Caso se justifique, o Conselho Executivo poderá nomear assessores 

para apoio ao desenvolvimento das suas competências. 

 

7.2.2 Objetivos da Assessoria Jurídica  

 

1. Apoiar os órgãos de gestão em matérias de natureza jurídica; 

2.  Apoiar o Conselho Executivo em matérias de natureza jurídica;  

3.  Prestar aos diretores de turma toda a informação sobre o procedimento 

disciplinar dos alunos;  

4. Colaborar com os diretores de turma na realização dos processos 

disciplinares;  

5. Participar na elaboração do regulamento interno;  

6. Promover, em colaboração com a Comissão de Formação Permanente, 

formação em áreas de interesse para a comunidade escolar. 

 

7.2.3 Objetivos dos Departamentos 

 

1. Primar pelo rigor científico e pedagógico; 

2. Aperfeiçoar a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

3. Agregar atividades multidisciplinares e interdisciplinares, num contributo 

para a formação cívica e sociocultural dos alunos; 
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4. Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas 

de orientação educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento 

de medidas de orientação pedagógica; 

5. Planificar e realizar atividades que envolvam as disciplinas que 

compõem o departamento; 

6. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os 

docentes que integram o Departamento; 

7. Monitorizar as práticas do Departamento tendo em vista a melhoria do 

sucesso educativo;  

8. Analisar e avaliar situações, estudando possibilidades e alternativas que 

visem um melhor desempenho de todo o Departamento; 

9. Propor medidas no domínio da formação dos docentes do 

departamento. 

10. Analisar, refletir e definir estratégias conjuntas sobre resultados 

da avaliação de cada período e dos exames nacionais; 

11. Proporcionar aos alunos contextos educacionais diversificados; 

12. Incentivar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

pelos professores e alunos, de forma a desenvolver a interação entre as 

partes. 

 

7.2.4 Objetivos dos Delegados de Grupo e 
Representantes de Disciplina 

 

1. Coordenar a planificação das atividades pedagógicas da disciplina; 

2. Assegurar a participação dos professores na análise e crítica da 

orientação pedagógica; 
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3. Definir os critérios de avaliação dos alunos na disciplina; 

4. Apoiar científico-pedagogicamente os professores da disciplina; 

5. Orientar e coordenar os professores da disciplina, tendo em vista a sua 

formação contínua e permanente atualização científico-pedagógica;    

6. Propor aos órgãos de gestão, o professor que deve assumir a direção 

das instalações próprias ou adstritas à respetiva disciplina; 

7. Inventariar e organizar o material didático e a documentação 

pertencente à disciplina, desde que não haja Diretor de Instalações; 

8. Coordenar a distribuição dos níveis a lecionar por cada professor no 

ano escolar; 

9. Reunir com os professores da disciplina na sequência da reunião de 

Departamento ou assim que os titulares do órgão tiverem acesso às 

informações do Conselho Pedagógico e sempre que se justifique. 

 

7.2.5 Objetivos da Comissão de Formação 

Permanente de Pessoal Docente e não Docente 

 

 

1. Submeter à aprovação do Conselho Pedagógico a proposta do plano 

anual de formação do Pessoal Docente tendo em consideração as 

sugestões apresentadas pelos grupos de recrutamento; 

2. Tomar as medidas necessárias à implementação das ações de 

formação expressas no plano anual de formação aprovado pelo 

Conselho Pedagógico; 
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3. Apurar os recursos necessários à realização das ações de formação e 

dar conhecimento aos organismos competentes com a devida 

antecedência; 

4. Alargar as ações de formação a outros estabelecimentos de ensino se 

considerar relevante; 

5. Acompanhar e promover a avaliação de cada ação realizada; 

6. Solicitar à Direção Regional da Inovação e Gestão Educativa a 

validação das ações de formação realizadas; 

7. Proceder à avaliação da execução do plano anual de formação e 

submeter essa avaliação a parecer do Conselho Pedagógico. 

 

7.2.6 Objetivos do Coordenador do Núcleo de Apoio 

Educativo  

 

1. Assegurar o desenvolvimento de atividades de Apoio Pedagógico; 

2. Coordenar a gestão, o planeamento e a organização do Núcleo de 

Apoio Educativo, no que respeita ao domínio da informação e também 

nos aspetos pedagógico, administrativo e de pessoal;  

3. Organizar e manter atualizado o inventário do material existente nas 

instalações e zelar pela sua conservação;  

4. Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de 

novo material e equipamento, ouvidos os professores da sala;  

5.  Articular a sua atividade com os Coordenadores dos Planos de 

Acompanhamento;  
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6.  Elaborar um relatório de atividades a apresentar, no final de cada ano 

letivo ao Conselho Pedagógico;  

7.  Representar o Núcleo de Apoio Educativo no Conselho Pedagógico.  

 

               A Coordenação do Núcleo de Apoio Educativo faz-se em 

articulação com o Conselho Executivo. 

     No Núcleo de Apoio Educativo poderão desenvolver-se outras 

atividades a integrar no Plano Anual de Escola, em conformidade com o 

Projeto Educativo de Escola.  

 

 

7.2.7 Objetivos do Coordenador das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 

 

1. Promover atividades culturais e lúdicas de interesse para a 

comunidade escolar; 

2. Promover a interligação entre os vários projetos de atividades de 

complemento curricular existentes na Escola; 

3. Garantir a eficácia na execução das várias atividades propostas; 

4. Elaborar um relatório avaliativo escrito, após cada atividade e, 

entregá-lo aos coordenadores; 

5. Assegurar a divulgação das atividades a desenvolver junto da 

comunidade educativa e, sempre que se considere pertinente, junto 

dos meios de comunicação social para a comunidade, em geral; 

6. Proceder ao acompanhamento das atividades; 
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7. Proceder à avaliação dos resultados no final de cada ano letivo, 

através de um relatório escrito e entregue ao Presidente do Conselho 

Executivo. 

 

7.2.8 Objetivos do Coordenador do Segundo e 
Terceiro Ciclos  

 

1.  Aplicar o Projeto Curricular de Escola na definição das linhas 

orientadoras para a construção do Projeto Curricular de Turma;  

2. Coordenar as funções dos Diretores de Turma, dos Coordenadores de 

Planos de Acompanhamento e do Tutor do Absentismo; 

3.  Colaborar na elaboração do Projeto Curricular de Escola;  

4. Orientar os Coordenadores de Planos de Acompanhamento e o Tutor 

do Absentismo no âmbito das suas funções;  

5. Orientar os Diretores de Turma na construção dos Projetos 

Curriculares de Turma e na organização da ordem de trabalhos dos 

Conselhos de Turma;  

6.  Apoiar os Diretores de Turma na resolução de problemas e no 

exercício das suas funções;  

7. Informar os Diretores de Turma sobre ações de formação no âmbito 

das suas funções;  

8. Convocar reuniões regulares com os Diretores de Turma;  

9. Elaborar o calendário das reuniões semanais de Coordenação 

Pedagógica;  
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10. Promover e propor medidas para a participação/envolvimento 

dos Encarregados de Educação na Comunidade Escolar;  

11. Apresentar, no Conselho Pedagógico, uma análise dos 

resultados finais de cada período;  

12. Elaborar uma planificação anual das ações que irão 

desenvolver, no âmbito das suas funções;  

13.  Elaborar um relatório final, especificando as suas linhas de 

ação, ao longo do ano letivo;  

14. Elaborar fichas modelo, relativas à Coordenação de Ciclo, para 

serem utilizadas pelos Diretores de Turma.  

 

  
9. Objetivos do Coordenador do Ensino 

Secundário  

 

1. Coordenar as funções dos Diretores de Turma; 

2. Colaborar com os Diretores de Turma na organização dos processos e 

documentos da turma; 

3. Prestar informações quanto ao percurso curricular dos alunos; 

4. Contribuir para a orientação vocacional dos alunos; 

5. Convocar reuniões com os diretores de turma periodicamente e 

sempre que se   justifique; 

6. Colaborar com os diretores de turma na resolução de problemas 

disciplinares; 
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7. Sugerir ações de formação de interesse para os diretores de turma; 

8. Elaborar o calendário das reuniões semanais de Coordenação 

Pedagógica; 

9. Apresentar, no Conselho Pedagógico, uma análise dos resultados 

finais de cada período; 

10. Elaborar um relatório final, especificando as suas linhas de ação, ao 

longo do ano letivo. 

 

 

7.2.10 Objetivos dos diretores dos Cursos de 

Educação e Formação 

 

1. Assegurar a coordenação técnico-pedagógica do curso; 

2. Conhecer a realidade dos alunos em todas as dimensões (pessoal, 

social, familiar, escolar); 

3. Informar os Encarregados de Educação das regras de funcionamento 

da Escola, das estruturas de apoio ao aluno e comunicar o dia e a hora 

de atendimento; 

4. Fornecer aos Encarregados de Educação, com regularidade, 

informações sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento 

escolar dos alunos; 
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5. Desenvolver a articulação da atividade escolar do aluno com a família 

e os Serviços Especializados de Apoio Educativo na prevenção do 

insucesso e abandono escolar; 

6. Oferecer ao aluno possibilidades permanentes de diálogo, saber ouvir, 

ser empático e manter uma atitude de cooperação; 

7. Organizar o dossiê da Turma; 

8. Efetuar e verificar o registo de faltas dos alunos; 

9. Preparar e coordenar as reuniões do Conselho de Turma; 

10. Propor e discutir com os professores formas de atuação que 

favoreçam o sucesso dos alunos; 

11. Recolher informações sobre o comportamento e aproveitamento dos 

alunos; 

12. Apoiar na programação e na coordenação das atividades em sintonia 

com os objetivos propostos; 

13. Acordar com os professores os procedimentos/instrumentos de 

acompanhamento e avaliação dos alunos; 

14. Elaborar as atas das reuniões dos Conselhos de Turma; 

15. Dialogar com os alunos sobre problemas decorrentes da sua vida 

escolar; 

16. Resolver questões/problemas surgidos, e/ou encaminha-los para os 

órgãos competentes; 
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17.  Elaborar e organizar a Prova de Avaliação Final e respetiva matriz, em 

observância às normas do sistema de avaliação e certificação; 

18. Elaborar o mapa de vigilâncias de exame (horas, salas, professores 

vigilantes); 

19. Organizar e coordenar a Prática Pedagógica e os estágios dos alunos; 

20. Integrar o aluno no exercício de uma atividade profissional; 

21.  Acompanhar o desenrolar dos estágios; 

22. Avaliar o desempenho global do aluno (calcular a média profissional e 

média escolar); 

23.  Verificar pautas, termos e fichas de registo individual dos alunos. 

 

10. Objetivos dos Coordenadores dos Cursos 
Profissionais 

 

1. Fornecer informação sobre o curso; 

2. Coordenar o funcionamento do curso; 

3. Convocar e coordenar as reuniões da equipa pedagógica formada 

pelos docentes que lecionam disciplinas do curso; 

4. Articular as diferentes componentes de formação, as diferentes 

disciplinas e em articulação com a psicóloga tudo o que se relaciona 
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com a preparação da prática em contexto de trabalho e com o plano de 

transição para a vida ativa; 

5. Providenciar em colaboração com os restantes professores da 

formação técnica e Diretor da escola os estágios nas empresas da 

Região; 

6. Elaborar os contratos de formação. 

 

11. Objetivos dos Diretores de Turma 

 

  Para além das competências previstas na lei, compete ao Diretor de 

Turma: 

 

7. Coordenar as atividades da turma; 

8. Reduzir a escrito a averiguação sumária na sequência de participação 

disciplinar quando considere o comportamento participado grave ou 

muito grave; 

9. Acompanhar os alunos punidos com medidas educativas disciplinares 

com vista à sua reinserção na comunidade escolar; 

10. Colaborar com o Núcleo de Apoio Educativo e informar a turma da 

calendarização dessas atividades; 

11. Remeter para o Núcleo de Apoio Educativo os alunos com dificuldades 

de aprendizagens. 
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12.  Objetivos do Coordenador dos Planos de 
Acompanhamento 

 

1. Colaborar com os Diretores de Turma na atualização do perfil da turma 

entregando-lhe os planos de acompanhamento; 

2. Colaborar com os Coordenadores de Ciclo, no sentido de coordenarem 

a marcação dos apoios acrescidos na sala de estudo; 

3. Reunir regularmente com o Diretor de Turma para informar-se sobre a 

assiduidade dos alunos no apoio; 

4. Convocar reuniões trimestrais com os Diretores de Turma para avaliar a 

eficácia da execução dos planos; 

5. Elaborar (após a avaliação de cada período) um relatório de avaliação 

dos planos, contendo propostas de reajustamento, quanto às 

modalidades de apoio fora da sala de aula e medidas a realizar pelo 

aluno e Encarregado de Educação. 

 

13. Objetivos do Tutor do Absentismo 

 

1. Consultar as atas dos Conselhos de Turma e fazer um levantamento dos 

casos de absentismo; 

2. Analisar os processos individuais dos alunos e recolher dados pessoais 

relevantes, nomeadamente (percurso escolar, dados familiares, 

interesses, atitudes e dificuldades); 

3. Colaborar com os Diretores de Turma, contactando regularmente os 

Encarregados de Educação, para informá-los sobre o grau de absentismo 

e recolher informações que lhes permitam identificar as causas; 
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4. Reunir regularmente com o aluno e apoiá-lo, analisando com ele o seu 

rendimento escolar e dificuldades de integração; 

5. Reunir regularmente com o Diretor de Turma, informar-se sobre a 

situação do aluno na sala de aula e planear uma ação educativa que 

reforce a sua motivação para a escola. 

 

14. Objetivos do Tutor do Aluno 

 

1. Analisar o percurso individual do aluno e recolher dados pessoais 

relevantes nomeadamente sobre o seu percurso escolar, os seus dados 

familiares, os seus interesses, as suas atitudes, as suas dificuldades, as 

suas motivações e o seu tipo de aptidões; 

2. Reunir regularmente com o Diretor de Turma, informar-se sobre a 

situação do aluno no espaço escolar e planear uma ação educativa que 

reforce a sua motivação para a escola; 

3. Colaborar com o Diretor de Turma, contactando quando necessário o 

Encarregado de Educação, para informá-lo sobre o desempenho e 

comportamento do seu educando; 

4. Interagir regularmente com o aluno e apoiá-lo, analisando com ele o seu 

rendimento escolar e as suas dificuldades de integração; 

5. Ajudar o aluno na definição de objetivos pessoais realistas, de acordo 

com as suas características pessoais; 
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6. Ensinar o aluno a expressar-se e sugeri-lhe comportamentos e atitudes 

cordiais, com vista à sua integração na sociedade; 

7. Incutir no aluno a capacidade crítica entre pares, valorizando o trabalho 

dos outros; 

8. Apoiar o aluno na organização do material de estudo, favorecendo a sua 

autonomia no processo de aprendizagem; 

9. Aconselhar e orientar no estudo, nas tarefas escolares e na forma de 

relacionamento com os professores, funcionários e restantes alunos; 

10.  Informar e apoiar o aluno com problemas relacionados com a sua idade 

ou o seu momento de crescimento; 

11. Supervisionar o aluno durante os períodos não letivos, nomeadamente 

nos intervalos, quando necessário; 

12. Garantir a ocupação dos tempos livres do aluno na escola, integrando-o 

em projetos, em clubes e em apoios; 

13. Analisar com o aluno os resultados escolares, procurando retirar 

conclusões e obter o seu compromisso no sentido da melhoria; 

14. Ter um horário, que coincida com as horas livres do aluno a fim de 

permitir a interação com este; 

15. Orientar o aluno perante comportamentos de risco e desviantes. 

 

15. Objetivos do Diretor das Instalações Desportivas 

 



_____________________Projeto Educativo de Escola________________________ 

 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
61 

1. Planificar a utilização dos espaços e equipamentos desportivos; 

2. Zelar pela conservação e manutenção dos espaços e equipamentos 

desportivos; 

3. Coordenação da utilização das instalações desportivas; 

4. Orientação do pessoal afeto às instalações nas diferentes tarefas diárias; 

5. Manutenção atualizada do inventário e dos mapas de registo de utilização 

das instalações desportivas; 

6.  Propor ao Conselho Executivo, ouvido o IDRAM, as férias do pessoal 

afeto às instalações desportivas. 

 

7.2.16 Objetivos do Diretor das Instalações de 

Biologia/Geologia 

 

1. Assegurar a administração das instalações afetas às disciplinas de 

Biologia/Geologia; 

2. Inventariar o material existente nas instalações; 

3. Assegurar a manutenção do material existente nas instalações; 

4. Efetuar o levantamento das necessidades junto dos docentes das 

disciplinas; 

5. Requisitar o material necessário às disciplinas; 

6. Responsabilizar-se pela organização e catalogação do material existente; 
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7. Atualizar o material existente. 

 

17. Objetivos do Diretor das Instalações de Física 

e de Química 

 

1. Assegurar a administração das instalações afetas às disciplinas de Física 

e de Química; 

2. Inventariar o material existente nas instalações; 

3. Assegurar a manutenção do material existente nas instalações; 

4. Efetuar o levantamento das necessidades junto dos professores das 

disciplinas; 

5. Requisitar o material necessário; 

6. Responsabilizar-se pela organização e catalogação do material existente; 

7. Atualizar o material existente; 

 

7.2.18 Objetivos do Diretor das Instalações de 

Construção Civil 

 

1. Assegurar a administração das instalações afetas às disciplinas de 

Práticas de Construção, Elementos de Topografia, Tecnologias de 

Construção, Betão Armado, Desenho de Construção Civil, Planeamento, 

Estaleiros, Medições e Custos; 
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2. Inventariar o material existente nas instalações; 

3. Efetuar o levantamento das necessidades junto dos professores; 

4. Requisitar material sempre que necessário; 

5. Responsabilizar-se pela organização e catalogação do material 

existente; 

6. Atualizar o material existente. 

 

19. Objetivos do Coordenador da Biblioteca 

 

1. Apoiar a biblioteca nas áreas administrativa e cultural; 

2. Apoiar os profissionais da biblioteca na classificação, inventariação e 

catalogação das monografias e das publicações; 

3. Dinamizar as atividades culturais contempladas no Plano Anual de 

Escola. 

 

7.2.20 Objetivos do Coordenador de Português 

Língua Não Materna (PLNM) 

 

1. Pôr em prática as medidas de acolhimento aos alunos oriundos de outros 

países de modo a agilizar e tornar mais eficaz a integração dos mesmos; 

2. Organizar o processo individual e escolar dos alunos; 

3. Informar os alunos e os encarregados de educação acerca do sistema 

educativo, do funcionamento da Escola, das ofertas do estabelecimento 

escolar, com recurso, sempre que possível, a informação bilingue; 

4. Aplicar o teste diagnóstico de língua portuguesa disponibilizado pela 

DIGDC, com vista à aferição do nível de proficiência linguística do aluno; 



_____________________Projeto Educativo de Escola________________________ 

 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
64 

5. Integrar o aluno num grupo de nível de PLNM, em função dos resultados 

obtido no teste diagnóstico; 

6. Determinar as competências escolares desenvolvidas pelo  aluno  na  sua  

língua de escolarização anterior; 

7.  Definir um plano de integração curricular faseado e ajustado a cada aluno; 

8. Fomentar atividades que deem visibilidade às línguas de origem dos 

alunos; 

9.  Efetuar a ligação dentre os alunos, os encarregados de educação e os 

outros agentes educativos, acompanhando a integração do aluno. 

 

7.2.21 Objetivos do Coordenador das Tecnologias 

de Informação e Comunicação 

 

1. Elaborar um plano de ação anual para as TIC (Plano TIC) que promova 

a integração da utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas; 

2. Rentabilizar os meios informáticos e audiovisuais disponíveis e 

generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade 

educativa; 

3.  Colaborar no levantamento de necessidade de formação em TIC dos 

professores; 

4. Identificar as suas próprias necessidades de formação, disponibilizando-

se para frequentar as ações de formação propostas; 

5. Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros 

envolvidos, o balanço e a avaliação dos resultados obtidos, a 



_____________________Projeto Educativo de Escola________________________ 

 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
65 

apresentar aos órgãos  da administração  e gestão da Escola e à 

Direção Regional de Educação; 

6. Emitir parecer sobre matérias relacionadas com as TIC no conselho 

pedagógico. 

 

Ao nível técnico: 

 

1. Articular a sua atuação com o técnico de informática e o técnico de 

audiovisuais; 

2. Zelar pelo funcionamento dos computadores, das redes e dos meios 

audiovisuais na Escola, em especial das salas TIC; 

3. Ser o interlocutor junto dos serviços da Secretaria Regional de 

Educação para todas as questões relacionadas  com  os  equipamentos,  

redes  e conectividade, estando disponível para  receber  a  formação  

necessária  proposta  por  aqueles  serviços; 

4. Articular a sua atuação com os técnicos da Direção Regional  de 

Planeamento  e  Recursos Educativos (DRPRE). 

 

7.3 Objetivos operacionais 

 

   Os objetivos operacionais são aqueles que podem ser executados e 

atingidos através de uma ação concreta e objetiva.   

   Seguidamente são apresentados os eixos estratégicos e os objetivos 

operacionais correspondentes. 
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  Os eixos estratégicos são: 

Combater o absentismo escolar; 

Melhorar o nível de sucesso dos alunos; 

Pautar o sucesso educativo pela qualidade dos serviços prestados, 

pela exigência e pelo rigor; 

Desenvolver as competências pessoais numa perspetiva de educação 

pela cidadania e valorização profissional; 

Fazer da escola um meio gerador de educação e não apenas um mero 

transmissor de instrução. 

 

   Os objetivos operacionais para atingir as prioridades estabelecidas são 

os que passamos a citar e que se referem às relações professor/aluno e 

professor/professor. 

 

 PROFESSOR/ ALUNO 

 

1. Melhorar as relações aluno/professor, apostando na empatia com o 

aluno; 

2. Incutir no aluno autoconfiança, sentido crítico, gosto pelo trabalho, pela 

aprendizagem e pelo “aprender a aprender”;  

3. Estimular a participação dos alunos, pedindo-lhes sugestões para as 

atividades letivas;  

4. Incentivar as trocas culturais, valorizando a experiência de vida de cada 

aluno; 

5. Fomentar a participação ativa dos alunos;   
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6. Implementar o gosto pela exposição oral em todas as disciplinas;  

7.    Direcionar a aprendizagem para a reflexão e para o desenvolvimento 

do espírito crítico; 

8. Promover a constante autoavaliação dos alunos; 

9. Implementar novas metodologias de aprendizagem, as metodologias de 

projeto e de aprendizagem cooperativa; 

10. Desenvolver capacidades e competências para uma qualificação 

profissional e técnico-científicas eficientes; 

11. Proporcionar a realização de conferências facilitadoras da 

orientação escolar e profissional;   

12. Apoiar os alunos na aprendizagem através de contactos extra 

aula, o apoio individualizado na Escola e o apoio através de E-learning 

e do correio eletrónico; 

13. Utilizar as novas tecnologias na transmissão dos conhecimentos 

que ajudam motivar os alunos; 

14. Criar a semana de integração dos alunos dos quintos anos; 

15. Privilegiar o acompanhamento dos alunos que mudam de ciclo. 

 

PROFESSOR/PROFESSOR 

 

1. Planificar conjunta, periódica e regularmente as aulas, com os colegas 

do grupo, assentes na troca de experiências, de saberes, de materiais 

didáticos, entre outros. 

2. Fazer a avaliação continua e não a classificação continua; 
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3. Articular competências gerais, transversais, essenciais, bem como os 

conteúdos programáticos das disciplinas; 

4. Ponderar criteriosamente as opções e prioridades metodológicas; 

5.  Proceder à avaliação diagnóstica, com vista à elaboração dos Projetos 

Curriculares de turma, nunca esquecendo o aluno na sua 

individualidade; 

6.  Elaborar os Projetos Curriculares, garantindo o desenvolvimento das 

aprendizagens essenciais, numa perspetiva funcional e integrada; 

7.  Assegurar a interdisciplinaridade das áreas disciplinares com as não 

Disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação 

Cívica, incluindo a Educação para a Sexualidade e os Afetos, a 

orientação vocacional e consciencialização para a cidadania universal);  

8. Orientar os alunos nas suas escolhas escolares, depois de analisadas 

as suas características.   

9. Aferir critérios de avaliação para as diversas disciplinas, bem como os 

elementos a contemplar nas áreas curriculares não disciplinares; 

10. Motivar a aplicação das novas tecnologias em todas as 

atividades didático- pedagógicas.     

 

    Os objetivos operacionais correspondentes ao eixo estratégico 

“Organizar e gerir a dinâmica da escola, a partir de critérios 

pedagógicos”, são: 

 

 DEPARTAMENTOS 
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1. Analisar as propostas dos grupos para o Projeto Educativo de Escola; 

2. Analisar as propostas dos grupos de aditamento ao Regulamento 

Interno; 

3. Analisar as propostas de sugestões de atividades a incluir no Plano 

Anual de Escola do Departamento;  

4. Analisar as propostas de formação a incluir no plano de Formação da 

Escola; 

5. Analisar as propostas de revisão do regimento; 

6. Analisar as planificações didáticas dos grupos disciplinares dos 

departamentos; 

7. Apresentar de propostas de critérios de avaliação; 

8. Analisar os resultados dos alunos nas disciplinas do departamento e 

apresentar medidas/estratégias que visem combater o insucesso; 

9. Avaliar o cumprimento das planificações didáticas e das atividades e 

adotar medidas de remediação, no caso de incumprimento; 

10. Analisar as competências a serem atingidas por ano de 

escolaridade; 

11. Elaborar Planos de melhoria na sequência de inspeções; 

12. Elaborar documentos a apresentar em Conselho Pedagógico; 

13. Analisar e supervisionar as matrizes dos exames de 

equivalência à frequência e dos exames a nível de escola equivalentes 

a exames nacionais e dos critérios de classificação; 

14. Analisar os documentos sobre as estratégias de diferenciação 

pedagógica a serem aplicados aos alunos do segundo e terceiro ciclo 

com planos de recuperação; 
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15. Analisar dos resultados da avaliação interna e externa; 

16. Fazer o levantamento de sugestões para a melhoria das 

condições de funcionamento da escola, nomeadamente ao nível de 

recursos didático- pedagógicos; 

 

ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

1. Fomentar o trabalho cooperativo no corpo docente, a nível dos 

departamentos curriculares, dos grupos disciplinares e dos conselhos 

de turma;  

2. Estimular no corpo docente o espírito empreendedor vocacionado para 

a necessidade de criação de novos cursos de educação e formação; 

3. Continuar a apostar no cargo de tutor do absentismo; 

4.  Continuar a apostar nos cursos de educação e formação de tipo dois e 

sete, nos cursos tecnológicos, bem como oferecer aos alunos 

programas profissionalizantes segundo as necessidades dos parceiros 

económicos;  

5. Incrementar uma cultura e vivência complementar ao currículo, através 

de conferências, de concursos e de contactos com o exterior (centros 

de dia, lares de terceira idade, infantários, hospitais, famílias, locais de 

trabalho, comunidade em geral); 

6. Disponibilizar condições humanas necessárias ao sucesso;  

7. Promover a formação contínua dos docentes, nomeadamente em novos 

métodos de aprendizagem, na resolução de conflitos na sala de aula, 



_____________________Projeto Educativo de Escola________________________ 

 

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
71 

na flexibilização dos currículos, nos materiais didáticos interativos e nas 

aulas interativas;    

8.  Redesenhar o modelo de oferta de projetos lúdico-culturais, tendo em 

consideração a procura e os horários dos alunos. 

 

   De seguida apresentamos os objetivos operacionais correspondentes 

ao eixo estratégico “Melhorar a comunicação interna e externa”. 

 

  ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

1. Divulgar o Regulamento Interno, o Projeto Educativo e as decisões 

tomadas pelo Conselho da Comunidade Educativa e pelo Conselho 

Pedagógico;  

2. Continuar a apostar na divulgação e promoção interna e externa da 

oferta educativa da nossa Escola; 

3. Incrementar a divulgação exterior das atividades da escola, 

nomeadamente através da comunicação social e do jornal da escola 

Linhas da Levada; 

4. Divulgar os trabalhos dos alunos como elementos formativos;  

5. Dinamizar os espaços de convívio para os alunos; 

6. Estabelecer protocolos com entidades públicas e/ou privadas que 

garantam a realização de estágios e visitas de estudo;  

7. Dar continuidade à colaboração com a Junta de Freguesia e outras 

instituições na promoção e integração de elementos da comunidade 

envolvente em atividades lúdico-culturais na escola; 
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8. Continuar a apostar na participação da escola no Desporto Escolar; 

9. Facilitar o acesso às tecnologias de informação, fomentando a sua 

utilização corrente;  

10. Diversificar os canais de comunicação utilizando diferentes 

suportes como a internet, a rádio e o jornal;   

11. Melhorar a operacionalização do circuito de informação em 

formato digital que incorpora pessoal docente, não docente e discentes. 

12. Melhorar a divulgação das atividades da Oficina de 

Aprendizagem e dos diversos projetos multidisciplinares;  

13.  Implementar condições para que seja feito e atualizado um 

registo das atividades escolares a fim de construir o seu historial; 

14. Selecionar, de entre o quadro de docentes, elementos para a 

formação de equipa responsável pelas relações públicas. 

 

   Os objetivos operacionais correspondentes aos eixos estratégicos 

“Desenvolver uma cultura de participação, cooperação e envolvimento 

entre os diversos intervenientes no processo educativo; Abrir a escola 

ao exterior”. 

 

 CONSELHO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

1. Aprovar um Projeto Educativo de Escola resultante da participação dos 

vários intervenientes na comunidade educativa; 

2. Aprovar o Regulamento Interno produto das necessidades educativas e 

de acordo com a lei em vigor; 
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3. Aprovar um Plano Anual de Escola dinâmico, que envolva toda a 

comunidade educativa; 

4. Auscultar os diversos intervenientes da comunidade educativa, com o 

objetivo de serem dinamizadas atividades tendentes à melhoria da 

qualidade do serviço público de educação; 

5. Incentivar o bom relacionamento e a participação de todos os 

elementos da comunidade educativa; 

6. Promover o bom nome da Escola. 

 

   Os objetivos operacionais correspondentes ao eixo estratégico  

“Preservar e otimizar os espaços e materiais da escola”, são: 

 

 ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

1. Disponibilizar recursos necessários ao sucesso;   

2. Fomentar o uso das novas tecnologias, facilitadoras do acesso à 

sociedade do conhecimento; 

3. Melhorar o equipamento informático, em quantidade e qualidade, ao 

serviço dos docentes e dos alunos; 

4. Incrementar a modernização da biblioteca, tornando-a mais motivadora;  

5. Adquirir obras e outros materiais do interesse dos alunos, bem como 

possibilitar a consulta via internet, devidamente assessorada; 

6. Melhorar as condições técnicas e acústicas das salas; 

7. Continuar a otimizar o espaço do sótão de forma a maximizar a sua 

utilização;  
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8. Melhorar as condições de trabalho para os alunos, para realização ou 

impressão de trabalhos; 

9. Manter a vigilância nos espaços exteriores. 

8. Metas 

 

   Pretende-se para o quadriénio 2011/1015 atingir as seguintes metas: 

 

1. Reduzir o número de casos de absentismo escolar; 

2. Melhorar os resultados dos exames; 

3. Reduzir o número de ocorrências de natureza disciplinar; 

4. Aumentar o número de utilizadores da plataforma digital; 

5. Aumentar o número de protocolos com empresas no que respeita a 

estágios profissionais; 

6. Aumentar o número de atividades com a participação dos pais e 

encarregados de educação; 

7. Continuar a realizar mais atividades de abertura à comunidade; 

8. Concretizar ações de formação no âmbito das tecnologias; 

9. Articular de forma plena o Projeto Educativo de Escola, Projeto 

Curricular de Escola e os Projetos Curriculares de turma. 

9. Avaliação 

 

   O Projeto Educativo é um plano de melhoria que se concretiza através 

de outros planos, nomeadamente o Plano Anual de Atividades, o Projeto 

Curricular de Escola, bem como dos Projetos Curriculares de Turma. Todos 
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estes serão objeto de um procedimento anual que permita aferir a eficácia dos 

objetivos.  

   O Projeto Educativo será avaliado pelo Conselho da Comunidade 

Educativa. O acompanhamento da sua implementação será feito através do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo. 

 

 

10. Conclusão 

 

   O Projeto Educativo proposto é um processo de aprendizagem que tem 

por sujeitos cada um dos intervenientes no processo educativo de cada aluno, 

por objeto, as situações humanas, as inter-relações e o trabalho que 

realizamos. 

   O Projeto Educativo, como processo de aprendizagem, é 

verdadeiramente um projeto de transformação. Este não é um produto, mas 

um processo de mudança, em permanente construção, é um lançarmo-nos 

para a frente ao encontro da realidade, para tal é necessário gerir a mudança 

e pensar na escola estrategicamente, num processo de melhoria contínua. 

    Conscientes de que o caminho é longo e trabalhoso temos confiança 

que com o empenho e participação construtiva de todos os intervenientes, 

vamos todos juntos …..Construir uma escola de futuro. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Organigrama do Conselho Executivo 
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ANEXO 2 - Responsáveis por Departamento   

 

Departamentos Coordenadores/Docentes Grupos de docência 

 
Departamento Curricular 

Das  Ciências Exatas, 

Natureza e Tecnologias 

 
 

Luís Abreu 

Matemática (500) 

Física e química (510) 

Biologia e Geologia (520) 

Educação Tecnológica (530) 

Informática (550) 

 
Departamento Curricular 

Das  Línguas 

 

Genoveva Spínola 
Português (300) 

Francês (320) 

Inglês (330) 

 
Departamento Curricular 

Das Ciências Humanas 

E 
Sociais 

 
 

Rita Olim 

Ed. Moral e Religiosa (290) 

História e Geografia de Portugal 

(400) 
Filosofia (410) 
Geografia (420) 
Economia e Contabilidade (430) 

Departamento Curricular 

Das Expressões 

 
Marcela Costa 

Artes Visuais (600) 

Educação Física (620) 

Educação Musical (250) 

 

 

ANEXO 3 - Organigrama dos Responsáveis por 

Departamento 
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 ANEXO 4 - Coordenadores de Ciclo  
 

Coordenadores de Ciclo Docentes 

2º Ciclo Ana Martins 

3º Ciclo Graça Silva 

Secundário Cristina Batista 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 - Responsáveis de Grupos 
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Os representantes de disciplina do 2º Ciclo, 3º Ciclo e 

Secundário 

 
 

Grupos disciplinares Docentes 

200 História e Geografia de 

Portugal 

Maria Manuela Sousa 

240 Ed. Visual e Tecnológica Rute Pereira 

250 Ed. Musical Paulo Miguel Cortinhas 

260 Ed. Física Alexandra Henriques 

290 Ed. Moral e Religião Católica Dalila Sentignan 

300 Português Teresa Margarida – 2º Ciclo 

Carmina Vieira – Secundário 

320 Francês Genoveva Spínola 

330 Inglês Cristina Faria – 2º Ciclo 

Ana Teresa Costa – Secundário 

400 História Rita Olim 

410 Filosofia Susana Vieira 

420 Geografia Luís de Jesus 

430 Economia e Direito 
Contabilidade 

Helena Lino 
Margarida Gomes 

500 Matemática Maria Duarte França – 2º Ciclo 

Luís Abreu – 3º Ciclo e Secundário 

510 Físico-Química Paula Henriques 

520 Ciências Naturais 

Biologia 

Alda Freitas – 2º Ciclo 

Carmo Rodrigues - 3º Ciclo e 

Secundário 
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530 Secretariado 

Construção Civil 

Ed. Tecnológica 

Ed. Tecnológica Madeiras 

António Cafofo 

Jorge Cassaca 

Maria José Mendonça 

Jorge Sousa 

550 Informática Magna Freire 

600 Artes Visuais Marcela Costa 

620 Ed. Física Adérito Nóbrega 

 

 

 

ANEXO 6 - Diretores de Cursos de Educação e Formação  

 
 

Curso/Tipo/Ano Designação Diretor 

CEF tipo 2 1º ano Empregado Comercial 
Carpinteiro de Limpos 

Lúcia Graça 

Luís de Jesus 

CEF Tipo 5 Técnico de Secretariado Dalila Garcia 

CEF Tipo 6 Técnico de Secretariado António Cafofo 

CEF Tipo 7 Técnico Administrativo Teresa Farinha 

 

 

ANEXO 7 - Diretores dos Cursos Tecnológicos 

(2011/2012) 
 

 

Curso Tecnológico Diretor(a) de curso 

Ação Social José Luís Fernandes 

Desporto Pascoal Abreu 

Administração Nuno Gonçalves 

Informática Karine Mendes 
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Construção Civil Jorge Casaca 

 

 
 

ANEXO 8 - Diretores dos Cursos Profissionais 
(2011/2012) 
 

 

Curso Profissional  Diretor(a) de curso 

Curso Profissional de Técnico de 

Gestão Desportiva 

Pascoal Abreu 

Curso Profissional de Técnico de Apoio 

à Infância  

José Luís Fernandes 

Curso Profissional de Técnico de Apoio 

à Gestão 

Nuno Gonçalves 

 

 
 

ANEXO 9 - População residente nas freguesias do 

concelho do Funchal 
 

 

 

 Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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