
 

 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA  
C/ 3º CICLO  

BRAAMCAMP FREIRE 
 

 

 

 

PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA 
2009/2013 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Atualização 2012 



Projeto Educativo de Escola 

 

 

 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO BRAAMCAMP FREIRE 

 

2 – 50 

 
 

 
A escola em mudança… 

…um futuro a construir, uma ideia a transformar em ação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 "...educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Educar é 
acreditar na vida e ter esperança no futuro, mesmo que os jovens nos 
dececionem no presente. Educar é semear com sabedoria e colher com 
paciência".  
                                                                                                Augusto Cury 
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1. INTRODUÇÃO 

O PEE está estabelecido em termos legislativos no Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 

de Abril, art.º 9º, traduzindo-se num «documento que consagra a administração e gestão 

para um horizonte de três anos, onde se explicitam os princípios, os valores, as metas e 

as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa.» 

Para a sua elaboração tomou-se em consideração o contexto social e as grandes 

mudanças comunicacionais que atravessam a sociedade atual, que exigem da escola, 

que se quer eficaz, uma atitude educativa inovadora, capaz de formar e educar cidadãos 

de acordo com as novas exigências. 

Por outro lado, entende-se que a escola assume, cada vez mais, um papel 

fundamental na formação ao longo da vida. Assim, deverá promover/proporcionar a 

melhoria das competências dos membros da comunidade educativa, garantindo 

respostas adequadas às maiores e contínuas exigências de formação e qualificação 

profissional – correspondendo aos desafios da sociedade atual.   

  

 

2. A ESCOLA QUE SOMOS 

 

2.1. O MEIO ENVOLVENTE 

O concelho de Odivelas situa-se na área metropolitana de Lisboa e é composto 

por sete freguesias: Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo 

Adrião e Ramada. 

A freguesia da Pontinha localiza-se na fronteira do concelho de Odivelas com os 

municípios de Lisboa, Amadora e Sintra. Para além da Pontinha, esta freguesia é 

composta por diversos bairros, nomeadamente: Bairro Novo de Santo Eloy, Bairro de 

Santo Eloy, Bairro da Milharada, Bairro Menino de Deus, Bairro Dr. Mário Madeira, Bairro 

de Santa Maria, Casal da Serra, Casal das Canoas, Casal da Condessa, Casal da 

Perdigueira, Casal do Rato, Casalinho da Azenha, Paiã, Quinta do Pinheiro, Serra da 

Luz, Urmeira, Vale Grande e Vale Pequeno. 

Nos finais do século XIX, grande parte dos bairros da atual freguesia da Pontinha 

estavam adstritos administrativamente à freguesia de Carnide. Esta situação modificou-

se no século XX, com a integração da Pontinha na freguesia de Odivelas e a sua 
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incorporação no Concelho de Loures. Em 1984, foi criada a freguesia da Pontinha1. E em 

Dezembro de 1998, Odivelas tornou-se sede de Concelho, ao qual a freguesia da 

Pontinha foi anexada. 

A freguesia da Pontinha, com uma área de 4,78 Km2, e cerca de 23.233 

habitantes residentes2, converteu-se numa localidade de forte concentração urbana, 

devido à proximidade de Lisboa. O povoamento de grande parte da freguesia da 

Pontinha surgiu espontaneamente, alheio à ação ou intervenção do poder central e sem 

projetos de urbanização. A Pontinha começou a crescer em meados do século XX com 

população proveniente do interior do país, nomeadamente das regiões da Beira Alta, 

Trás-os-Montes e Alentejo. Este crescimento urbano acentuou-se na década de 70, com 

a fixação de população alógena oriunda de Lisboa e população proveniente dos PALOP 

e, mais recentemente do Brasil, China e países do leste europeu.  

O espaço da Pontinha, outrora zona rural povoada por quintas como a Quinta da 

Pontinha, a Quinta da Paiã e a Quinta da Boa Vista ou do Falcão, foi invadido pelo betão 

e os campos agrícolas3 cederam à pressão urbanística e deram lugar a urbanizações 

com grandes carências de equipamentos e infraestruturas. Estas carências são visíveis, 

particularmente, nos bairros de habitação social Mário Madeira, Menino de Deus, Santa 

Maria, Capela e Urmeira. A freguesia é ainda composta por quinze bairros de génese 

ilegal que têm vindo a ser recuperados e legalizados, constituindo atualmente zonas de 

expansão e fixação dos novos residentes.  

No que se refere ao património histórico da Pontinha, destaca-se o Velho 

Mirante4, construído no século XVIII5, a Escola Profissional D. Dinis, o Regimento de 

Engenharia nº16 e os vitrais de Júlio Pomar na Igreja da Sagrada Família. 

Em suma, a região da Pontinha é uma zona de nítidas características de 

«dormitório» da cidade de Lisboa. Grande parte da população ativa trabalha no sector 

terciário, sobretudo no comércio, serviços de restauração e na construção civil. Existem 

também pequenas e médias indústrias no ramo da borracha, metalomecânica, colas, 

confeções, mármores e tinturarias. 

                                                 
1
 Segundo o Projeto-lei aprovado em Assembleia da República a 30 de Novembro de 1984, que 

entrou em vigor em 1
 
de Janeiro de 1985. 

2
 Veja-se a página de Internet da Junta de Freguesia da Pontinha 

http://www.pontinha.pt/sitemega/view.asp?itemid=362&catid=111 [consultado a 24 de Abril de 
2012]. 
3
 A área agrícola ficou confinada aos limites da Escola Agrícola da Paiã. 

4
 Por decisão da Assembleia Municipal de Odivelas foi considerado Imóvel de Interesse Municipal, 

nos termos da informação dos serviços n.º 04/DCPC/SEPC/2005, de 2005.01.14. 
5
 Onde funciona atualmente um restaurante com o mesmo nome. 

6
 Neste edifício foi instalado o Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas (1974). 

http://www.pontinha.pt/sitemega/view.asp?itemid=362&catid=111
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA  

A Escola Secundária com 3º Ciclo Braamcamp Freire situa-se na rua Dr. Gama 

Barros, na freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas, distrito de Lisboa. 

Inicialmente, a Escola tinha a designação de Escola Secundária da Pontinha. Foi 

inaugurada em 22 de setembro de 1986, tendo as aulas começado em novembro. A partir 

desse momento, a construção de um pavilhão gimnodesportivo foi o objetivo principal de 

todos os órgãos de gestão desta escola e uma das maiores aspirações dos seus alunos. 

Esse pavilhão foi inaugurado em 12 de setembro de 2000.  

Nos inícios da década de 90, começaram a funcionar cursos noturnos (3º Ciclo do 

Ensino Básico e Ensino Secundário), que funcionaram até 2002 – altura em que foram 

extintos por ordem da tutela.  

O processo de atribuição de patrono à nossa Escola iniciou-se em 23 de janeiro 

de 1991, tendo sido escolhida, após auscultação da comunidade escolar, a figura de 

Braamcamp Freire, nascido no concelho de Loures. Esta individualidade notabilizou-se 

como político e historiador, foi Presidente da Sociedade de Geografia e da Academia das 

Ciências, assim como primeiro Presidente da Câmara Municipal de Loures, tendo sido 

também Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, da Assembleia Nacional Constituinte 

e do Senado. Este processo ficou concluído em 1994, passando a escola a denominar-se 

ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE. 

Desde o início, a maioria da população escolar situava-se, no 3º Ciclo do Ensino 

Básico, contudo, nos últimos anos, tem vindo a verificar-se uma lenta alteração nesta 

tendência, com uma maior incidência no Ensino Secundário. 

No ano de 2007, iniciou-se o funcionamento dos cursos no âmbito do Projeto 

«Novas Oportunidades» – cursos de educação e formação (CEF), destinados 

preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono 

escolar ou que já haviam abandonado a escola; e os cursos profissionais de nível 

secundário.  

 

2.2.1. EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES 

Atualmente, as instalações da Escola são compostas por monoblocos (onde as 

atividades letivas estão a decorrer em 41 salas) e um pavilhão gimnodesportivo 

(destinado à prática do desporto escolar e a desempenhar as funções de bar e refeitório 

dos alunos e de reprografia). Na zona exterior, encontram-se duas pequenas áreas, uma 

de bancadas e outra de sanitários e de convívio dos alunos. Os trabalhos de construção 
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das instalações definitivas estão a ser realizados numa área contígua, que irá ser mais 

extensa do que a anterior ocupada pela antiga escola. Esta ação decorre no âmbito da 

fase 3 do Programa de Requalificação promovido pela empresa «Parque Escolar», que 

tem desenvolvido intervenções que visam a modernização das escolas. A mudança para 

as novas instalações está prevista para o início do 3º período (10 de Abril de 2012). A 

nova Escola apresenta uma área bastante superior à da escola antiga e uma melhoria 

qualitativa relativamente aos espaços, o que implicará novos procedimentos no que se 

refere à sua reorganização, ao modo de funcionamento e à articulação entre os vários 

setores. Esta ação constitui um desafio para a comunidade escolar, tendo em conta os 

condicionalismos previstos, tais como a falta de funcionários, de mobiliário novo e de 

equipamentos, sobretudo a nível de telecomunicações. 

 

2.2.2. REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Os critérios gerais de funcionamento da escola são os seguintes: 

a. O esquema de funcionamento da ESBF é definido em função da previsão do 

número de turmas, do número de tempos letivos/horas curriculares de cada 

ano ou curso e da capacidade dos respetivos espaços.  

b. O período da manhã decorrerá entre as 8h 15m e as 13h 15m; o período da 

tarde, entre as 14h 30m e as 18h 35m.  

c. O período mínimo destinado ao almoço será de 1h 15m. 

d. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora após o término do 

período definido para o almoço. 

e. As actividades extracurriculares bem como reuniões diversas (orientação 

educativa, serviços de apoio educativo, etc.) não devem colidir com as atividades 

letivas, sendo-lhes reservado um período específico para a sua realização. 

 
 
2.3. RECURSOS HUMANOS 
 

2.3.1. ALUNOS  

A população escolar deste estabelecimento de ensino é atualmente composta por cerca 

de 910 alunos, cujas idades estão compreendidas entre os 11 e os 24 anos. Importa realçar o 

facto de a média de idades dos cursos profissionais ser mais elevada que a encontrada no 12º 

ano do ensino regular, o mesmo se verificando com os CEF, relativamente ao 9º ano. 
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Gráfico 1: Média de idades por ano de escolaridade (2009-2010).
7
 

 

Quanto à distribuição dos alunos por ano de escolaridade, verifica-se um equilíbrio 

entre o número de alunos do básico e do secundário, sendo respetivamente 46% e 54%.  

O 10º ano do ensino regular é aquele com maior percentagem de estudantes 

(20%), em oposição ao 12º ano do ensino regular (10,9%). 

No 3º ciclo do ensino básico ensino básico regular, verifica-se uma distribuição 

homogénea de alunos pelos três anos de escolaridade. 

 

2.3.1.1. Apoio Social Escolar – ASE   

No ano letivo de 2010/2011, no 3º ciclo do ensino básico regular constatou-se que 

286 alunos tiveram apoio social escolar. Destes, 6 alunos solicitaram transferência da 

escola e nove anularam a matrícula.  

 

7
º
 A

n
o
 

Turma 
Transi-
taram 

Não 
Transitara

m 

8
º
 A

n
o
 

Turma 
Transi-
taram 

Não 
Transit
aram 

9
º
 A

n
o
 

Turma 
Transi-
taram 

Não 
Transitar

am 

1 9 0 1 3 4 1 5 3 

2 4 0 2 5 2 2 7 0 

3 6 1 3 5 1 3 4 0 

4 10 1 4 12 2 4 4 2 

5 9 5 5 2 3 5 5 1 

6 8 8        

Sub-

totais 
46 15 

Sub-

totais 
27 12 

Sub-

totais 
25 6 

Quadro 1: Alunos do terceiro ciclo com apoio social e aproveitamento. 

Fonte: Relatório de avaliação interna (2010-2011). 

                                                 
7
 Os gráficos 1 a 12 são da autoria uma equipa de trabalho que funcionou neste estabelecimento de 

ensino durante o ano letivo de 2009-2010. 
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No 3º ciclo do ensino básico, inserido no Projeto «Novas Oportunidades», tiveram 

apoio social escolar 8 alunos integrados na única turma que existiu no ano letivo de 2010-

2011 - o Curso de Educação e Formação - Operador de Informática (Tipo III – Nível 2), 

dos quais só um não concluiu com sucesso. 

 

Turma Concluíram Não Concluíram 

CEF I 7 1 

Quadro 2: Alunos dos CEF’s com apoio social escolar e aproveitamento. Fonte: idem. 

 

No ensino secundário regular, 115 alunos foram apoiados pela ação social 

escolar. Destes alunos, 4 solicitaram transferência para outro estabelecimento de ensino 

e 8 anularam a matrícula. Nas turmas dos cursos profissionais foram apoiados 33 alunos. 

 

1
0
.º

 A
n
o
 

Turma 
Transi-

taram 

Não 

Transitaram 

1
1
.º

 A
n
o
 

Turma 
Transi-

taram 

Não 

Transitaram 
1
2
.º

 A
n
o
 

Turma 
Concluír

am 

Não 

concluíram 

1 3 3 1 5 1 1 3 1 

2 7 1 2 4 0 2 2 4 

3 1 1 3 4 1 3 0 2 

4 5 1 4 1 1 4 2 5 

5 8 4 5 5 1 5 3 1 

6 3 2 6 3 1    

7 4 0 7 6 2    

   8 1 1    

Sub-

totais 
31 12 

Sub-

totais 
29 8 

Sub-

totais 
10 13 

Quadro 3: Alunos do ensino secundário regular com apoio social escolar e aproveitamento (Em relação aos 

cursos profissionais os dados disponíveis não permitem tirar conclusões). Fonte: ibidem. 

 

2.3.2. PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO   

De acordo com o gráfico 2, cerca de 70% dos alunos vive com os pais. Em 

situação de separação dos progenitores, é claramente a mãe quem assume o 

enquadramento familiar dos filhos (mais de 20%) relativamente ao pai (menos de 2%). De 
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referir que mais de 40% dos alunos também vive com os irmãos. Aproximadamente 5% 

vive com os avós e 5% vive com alguém não identificado (tio/a, padrasto, etc.). 
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Gráfico 2: Composição do agregado familiar dos alunos (2009-2010). 

A grande maioria dos pais dos alunos da escola (65,90%) apenas concluiu o 3º 

ciclo do ensino básico, e destes 331 (20,93%) detêm apenas o 1º ciclo. De destacar o 

facto de 35 (2,21%) dos pais não possuírem qualquer tipo de habilitação académica 

(Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Habilitações académicas dos pais (2009-2010). 

 

Uma análise do Gráfico 4 permite-nos verificar que a grande maioria dos pais dos 

alunos da escola são trabalhadores por conta de outrem (1186 indivíduos – 75%). 

Seguem-se os que trabalham por conta própria (145 – 9,17%). De referir a existência de 

76 (4,80%) reformados e 69 (4,36%) desempregados.  
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Gráfico 4: Caracterização profissional dos pais (2009-2010). 

 
 

2.3.3. PESSOAL DOCENTE 

A partir da análise do Gráfico 5, pode concluir-se que a maioria do pessoal 

docente deste estabelecimento tem idades compreendidas entre os 51 – 60 anos. 
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Gráfico 5: Docentes – idade e género (2009-2010). 

 

 
Da análise do Gráfico 6, verifica-se que 106 docentes (num total de 125) são 

profissionalizados e pertencem ao quadro da escola.  
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Gráfico 6: Docentes – situação profissional (2009-2010). 

 
 

2.3.4. PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

2.3.4.1. Assistentes Operacionais 

De acordo com o Gráfico 7, pode concluir-se que cerca de metade dos assistentes 

operacionais deste estabelecimento tem idades compreendidas entre os 41 e os 60 anos. 

A grande maioria dos assistentes operacionais pertence ao género feminino (23 

elementos de um total de 26). 

Idade e Género - Ass. Operacionais

1 1 1

5

10

8

0

2

4

6

8

10

12

30-40 41-50 51-60 mais de 60

Idades

Masc

Fem

 

Gráfico 7: Idade e género dos assistentes operacionais (2009-2010). 

 
 

As habilitações académicas dos assistentes operacionais são bastante 

diversificadas, abrangendo os quatro níveis de ensino: 9 destes trabalhadores possuem 
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apenas o 1º e 2º ciclo do ensino básico e 17 têm o 3º ciclo do ensino básico ou o ensino 

secundário. 
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Gráfico 8: Grau de instrução dos assistentes operacionais (2009-2010). 

 

 
Na generalidade, os trabalhadores não apresentam mobilidade, uma vez que 

100% permanece na escola há mais de cinco anos (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Assistentes Operacionais – anos de permanência na escola. (2009-2010). 

   
 

2.3.4.2. Assistentes Técnicos 

A maioria dos assistentes técnicos deste estabelecimento tem idades 

compreendidas entre os 51 e os 60 anos e pertence ao género feminino (9 elementos de 

um total 10). 
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Gráfico 10: Assistentes Técnicos – idade e género (2009-2010). 

 

As habilitações académicas dos assistentes técnicos não são muito diversificadas, 

abrangendo somente dois níveis de ensino. No entanto, é de salientar que 7 destes 

trabalhadores possuem o ensino secundário (Gráfico 11). 
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Gráfico 11: Assistentes Técnicos – grau de instrução (2009-2010). 

 

 
Na sua totalidade (100%) estes trabalhadores também não apresentam 

mobilidade, pois permanecem na escola há mais de cinco anos – Gráfico 12. 
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Gráfico 12: Assistentes Técnicos – anos de permanência na escola. (2009-2010). 

 

 

2.4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA 
 

2.4.1. ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril e o Regulamento Interno 

da Escola são orgãos de Administração e Gestão: 

 

Conselho Geral 
 

Diretor 
Representantes do Pessoal Docente 
Representantes do Pessoal Não Docente 
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
Representantes dos Alunos 
Representantes do Município 
Representantes da Comunidade Local 

 

Diretor 
Subdiretor 
Adjuntos 

 

Conselho Pedagógico 

Diretor 
Coordenadores de Departamento 
Coordenador dos Cursos das Novas Oportunidades 
Professor Bibliotecário 
Representante do Serviço de Psicologia e Orientação 
Representante dos Pais e Encarregados de Educação 
Representante dos Alunos 
Coordenadores de Diretores de Turma 
Coordenador de Clubes e Projetos 
Coordenador do PTE 

 

Conselho Administrativo 
Diretor 
Subdiretor 
Chefe dos Serviços de Administração Escolar  
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2.4.2. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E 

SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

As estruturas de orientação educativa são os Departamentos Curriculares, os 

Conselhos de Área Disciplinar, os Conselhos de Turma, a Coordenação de Ciclo, a 

Coordenação dos Cursos das Novas Oportunidades, a Coordenação de PLNM, o 

Conselho de Projectos de Desenvolvimento, a Equipa TIC, a BE/CRE e os Serviços 

Especializados de Apoio Educativo.  

As competências destas estruturas e serviços estão consignadas no decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de Abril, no decreto-lei nº15/2007, de 19 de janeiro (ECD) e no 

Regulamento Interno da Escola. 

 

2.4.3. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS8 

O Conselho Pedagógico norteou a definição dos critérios para a elaboração dos 

horários dos docentes pelo princípio orientador da defesa da qualidade de ensino e dos 

legítimos interesses dos alunos. Assim, foi determinado que 

1. A distribuição de serviço e elaboração de horários obedecerá, primordialmente, 

a critérios de ordem pedagógica. 

2. Procurar-se-á manter a continuidade (sequência pedagógica) do professor da 

turma, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição. 

3. Em situações em que não for possível seguir o critério da sequência 

pedagógica, dever-se-á ter em conta os seguintes critérios: i) formação 

académica e profissional do docente. 

4. Procurar-se-á uma distribuição equilibrada de níveis e turmas pelos vários 

professores do grupo/disciplina. 

5. Atender-se-á à ponderação dos interesses dos discentes e da escola no 

respeito pelos normativos legislativos. 

6. Atender-se-á à possibilidade de um mesmo docente lecionar mais que uma 

disciplina na mesma turma. 

7. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final 

a professores para os quais haja previsibilidade de ausência prolongada (ex.: 

                                                 
8
 Os critérios para a elaboração dos horários para o ano lectivo 2011/2012 foram aprovados em 

Conselho Pedagógico, reunido em 20 de Julho de 2011, no âmbito das competências previstas na 
alínea l) do artigo 33º do D.L. 75/2008 de 22 de Abril, bem como do estipulado no Regulamento 
Interno.  
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maternidade; amamentação) ou que, tenham vindo a apresentar um padrão de 

baixa assiduidade. 

8. O horário dos professores do 3º ciclo e secundário desenvolve-se em 5 dias 

semanais, podendo funcionar no turno da manhã, no turno da tarde ou misto, 

consoante as necessidades organizacionais da Escola;  

9. Cada horário deve contemplar o máximo de quatro níveis ou disciplinas 

diferentes, salvo as seguintes exceções: professor único na escola e/ou disciplina 

com carga horária reduzida.  

10. Dever-se-á evitar a atribuição de mais do que uma Direcção de Turma por 

docente; 

10.1. A atribuição de duas direções de turma ao mesmo professor, a ocorrer, 

deverá, preferencialmente, contemplar direções de turma do mesmo nível de 

ensino. 

      11. A direção de turma deve ser atribuída, preferencialmente, a um professor que 

tenha todos os alunos da turma e, sempre que possível: 

- tenha bom relacionamento interpessoal com os alunos e encarregados de 

educação; 

            - seja capaz de favorecer as interações sociais entre os vários elementos da 

comunidade educativa; 

- tenha perspicácia na detecção e subtileza no tratamento de situações-problema; 

- evidencie capacidade de orientação ativa e dinâmica dos alunos e famílias; 

- mostre disponibilidade para fomentar o caráter integrador e globalizante da 

formação dos seus alunos; 

            - pertença, preferencialmente e sempre que possível, ao Quadro de Nomeação 

Definitiva da Escola e seja já conhecedor do ambiente escolar, do meio 

sociocultural e do Projeto Educativo da Escola. 

12. O docente deve comunicar à Direção da Escola, por escrito, qualquer facto 

que implique redução ou condicionamento na elaboração do horário. 

13. A responsabilidade última da distribuição de serviço e consequente 

elaboração dos horários é da competência do Diretor. 

 

2.4.4. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE TURMAS 

 
Para além dos critérios definidos nos normativos, a formação de turmas deve 

obedecer às seguintes disposições: 
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a. as turmas devem ser constituídas por alunos com o mesmo nível etário; 

b. deve existir proporcionalidade entre sexos; 

c. os alunos provenientes de turmas com escolaridade irregular no ano letivo 

anterior, devem ser agrupados de forma a possibilitar o apoio pedagógico 

necessário; 

d. o mesmo deve acontecer com alunos provenientes de países estrangeiros e 

que necessitam de beneficiar de apoio pedagógico, especialmente, na 

disciplina de Língua Portuguesa; 

e. os alunos retidos devem ser distribuídos equitativamente pelas turmas; 

f. sempre que existirem motivos de natureza pedagógica e/ou disciplinar que o 

justifiquem, os alunos provenientes da mesma turma devem ser distribuídos 

por várias turmas; 

g. a organização das turmas do ensino secundário é feita em função das opções 

disciplinares dos alunos e dos níveis em que se inscrevem. 

 

 

3. SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA ESCOLA 
 
 

3.1. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 
 

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo têm a seguinte constituição: 

 

SEAE Constituição 

Serviço de Psicologia e Orientação 
- 1 Psicóloga; 
- 1 Professora conselheira de orientação. 

Educação Especial - 1 Professora 

 

O Serviço de Psicologia e Orientação é um serviço especializado de apoio 

educativo, com autonomia técnico-pedagógica, que apoia os alunos no seu processo de 

aprendizagem e de integração na comunidade escolar. Neste âmbito, presta apoio de 

natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e encarregados de 

educação. Este serviço tem em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de 

oportunidades e a adequação das respostas educativas, assegurando, em colaboração 

com outros serviços competentes, designadamente os de educação especial, a avaliação 

dos alunos referenciados com necessidades educativas especiais, promovendo 

atividades específicas de orientação escolar e profissional e colaborando em 
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experiências pedagógicas.  

A Educação Especial visa a criação de condições para a adequação do processo 

ensino-aprendizagem que responda à diversidade das necessidades de todos os alunos 

e que proporcione a inclusão das crianças e jovens com limitações significativas ao nível 

da atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, de carácter permanente, que resultem em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, 

do relacionamento interpessoal e da participação social. 

Os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de 

tecnologias de apoio e de apoios educativos e técnicos especializados, para promover o 

potencial de funcionamento biopsicossocial. 

 

 

3.2. SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO 

 

3.2.1. GABINETE DE APOIO AO ALUNO   

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) é um espaço aberto a todos os alunos, que 

integra a Provedoria, a Tutoria e as Salas de Estudo, o Projeto «Promoção da Disciplina 

e de Gestão de Conflitos» e o Projeto «Cooperar para o Sucesso». Para além destas 

vertentes, disponibiliza também um espaço de atendimento no âmbito da Educação para 

a Saúde/Educação Sexual promovido pelo Projeto «Educação para a Saúde». 

 

3.2.1.1. Provedoria do Aluno 

A Provedoria do Aluno é um serviço destinado a prevenir e diminuir os conflitos, a 

apoiar os alunos na sua integração na comunidade escolar, contribuindo assim para a 

promoção do seu sucesso educativo.  

 

3.2.1.2. Tutoria  

A Tutoria é uma forma de apoiar o aluno na sua integração escolar, orientá-lo 

sobre o seu percurso curricular e fomentar o seu desenvolvimento integral, fazer o 

acompanhamento educativo na Sala de Estudo, supervisionando a sua vivência escolar, 

identificando problemas, encaminhando-o para serviços de apoio educativo, como o SPO 
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ou outros, contactando com o encarregado de educação e o diretor de Turma ou outros 

professores, ajudando(s)-o(s) a ultrapassar conflitos.  

 

3.2.1.3. Projeto de «Acompanhamento Educativo» 

Face ao número crescente de alunos considerados problemáticos a nível de 

comportamento (dentro e fora da sala de aula), assiduidade, nas relações interpessoais e 

na integração sócioescolar, a Direção sentiu necessidade de dar uma resposta 

estruturada e articulada, através da otimização dos recursos e estruturas existentes na 

Escola. 

Um núcleo de professores apoiados por técnicos especializados dos Serviços de 

Psicologia e Orientação são responsáveis por realizar um acompanhamento regular do 

aluno, tendo como ponto de partida o diagnóstico e encaminhamento efetuados pela 

psicóloga, na receção do PAE. 

Este acompanhamento poderá vir a ser complementado com a prática de 

atividades, nomeadamente de índole artística, desportiva e reflexiva. 

Com este acompanhamento pretende-se que o aluno seja orientado na sua 

conduta perante a Escola e a Sociedade, contribuindo para desenvolver a autoestima, 

socialização e formação integral. 

 Com a implementação deste projeto pretende-se: 

a. Corrigir os comportamentos desviantes; 

b. Melhorar as relações interpessoais; 

c. Contribuir para a sua integração sócioafetiva e sócioescolar; 

d. Desenvolver hábitos de trabalho e empenho nas atividades educativas. 

e. Apoiar o aluno no seu desenvolvimento psicofísico e afetivo, numa perspetiva 

holística.   

f. Promover hábitos de partilha e de aceitação do diferente; 

g. Contribuir para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso da sua 

personalidade. 

 

3.2.1.4. Salas de Estudo 

As Salas de Estudo constituem espaços que se destinam essencialmente a 

alunos que manifestem dificuldades estruturais a uma ou mais disciplinas e que, tendo 

revelado vontade de as superar, tenham dúvidas pontuais a uma ou mais disciplinas e 

ainda que pretendam desenvolver trabalho individual ou em grupo, num espaço com 
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recursos diversificados. 

 

3.2.1.5. Projeto «Promoção da Disciplina e de Gestão de Conflitos» 

O Projeto integra-se numa ação mais global de prevenção e combate à 

indisciplina escolar como um meio de contrariar o insucesso escolar. A sua principal 

finalidade é agir atempada e eficazmente, de forma preventiva, formativa e corretiva, e 

sempre que for necessário, de forma sancionatória, eliminando assim hiatos de tempo e 

mediações informativas que provocavam a morosidade da tomada de conhecimento e de 

decisões.  

O funcionamento do seu espaço (o Gabinete de Gestão de Conflitos) é 

assegurado por uma bolsa de professores e é coordenado por uma equipa de docentes, 

que procede, entre outros aspetos, à avaliação contínua da ação desenvolvida ao longo 

dos períodos letivos e implementa os reajustamentos considerados pertinentes. 

A equipa de coordenação deste projeto visa os seguintes objetivos: 

a. Criar, com o acordo da Direção, o regulamento específico do Gabinete; 

b.  Recolher e analisar os dados apurados, colocando-os à disposição das estruturas 

pedagógicas da Escola;   

c.  Instruir processos disciplinares, instaurados pela Direção;     

d.  Integrar, eventualmente, estruturas de sensibilização e formação da comunidade 

educativa, no âmbito disciplinar e de gestão dos comportamentos; 

e.  Apoiar a Direção, como órgão consultivo, na definição e gestão das políticas 

disciplinares de Escola. 

Compete aos professores, em serviço no Gabinete, cumprir e fazer cumprir os 

procedimentos estabelecidos no regulamento específico elaborado previamente para 

este efeito. 

 

3.2.1.6. Projeto «Cooperar para o Sucesso» 

Este projeto destina-se aos alunos do 7º ano de escolaridade e tem como 

principal finalidade a criação de um espírito de grupo identitário entre todos os alunos do 

7º ano. Os seus principais objetivos são:  

a. Comprometer os alunos com um percurso responsável, solidário e autónomo; 

b. Incentivar os encarregados de educação a uma participação ativa na vida 

escolar dos seus educandos, reforçando o papel dos representantes dos 

encarregados de educação de cada turma;  
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c. Desenvolver formas cooperativas de trabalho, entre os professores de cada 

turma;  

d. Possibilitar o cruzamento de temas e conteúdos dos programas das 

disciplinas;  

e. Possibilitar a programação e execução de atividades interdisciplinares ao 

longo dos três anos (7º, 8º e 9º) de escolaridade;  

f. Integrar atividades dos projetos das turmas nos planos de atividades dos 

clubes, núcleos, laboratórios e centro de recursos da escola. 

 

3.2.1.7. Projeto «Ser Solidário» 

 Numa época em que a sociedade vive mudanças profundas a todos os níveis, 

com implicações na diminuição da qualidade de vida dos jovens e contextos familiares, a 

Escola sente-se impelida a exercer uma cidadania mais ativa, de modo a que possa 

colmatar, de algum modo, os enormes défices inerentes à sobrevivência, quer física, quer 

psicológica e sócioafetiva de uma franja dos nossos jovens alunos e respetivas famílias. 

Assim, o projeto tem os seguintes objetivos/competências: 

a. Sensibilizar para situações de défice económico e social 

b. Desenvolver competências de formação cívica 

c. Fomentar valores de interajuda e respeito pelo outro; 

d. Desenvolver a consciência do valor da solidariedade 

e. Promover a autoestima dos alunos 

f. Incentivar o trabalho colaborativo 

g. Mobilizar a comunidade educativa para práticas integradas de partilha 

 

3.2.1.8. Outros projetos e clubes 

 Para além dos projetos referidos anteriormente também se encontram em 

funcionamento os projetos e clubes que a seguir se apresentam: 

Laboratório de Ciência ao Vivo 

Desporto Escolar 

Clube de Saúde e Fitnessgram (CSF) 

Clube do Ambiente 
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3.3. SERVIÇOS GERAIS 
 

3.3.1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Os serviços administrativos, constituídos por assistentes técnicos, apoiam a 

administração escolar. 

 

3.3.2. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

A ação social escolar, com uma assistente técnica, atribui os auxílios económicos 

de acordo com a Lei. 

 

3.3.3. REPROGRAFIA/PAPELARIA 

Este serviço, realizado por assistentes operacionais, consiste na prestação de 

serviço de fotocópias e na venda de material de papelaria. 

 

Clube de Esperanto – Akel 

Clube de Inglês 

Escola Saudável do Núcleo Europeu 

Clube de Poesia/Escrita Criativa  

CET7 (Clube da Escrita e do Teatro 7) 

Projecto Robótica 

Promoção e Educação para a Saúde 

Clube de Dança 

Clube de Música – Som da Frente 

Clube SMS  

(Subscrever uma micro ficção semanal)   

Património de Odivelas 

Clube GAB (Grupo de Amigos do Burro) 

Museu Virtual 
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3.3.4. BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS 

A BE/CRE é um serviço orientado para o sucesso educativo e para a formação 

pessoal e cultural dos membros da comunidade educativa, desempenhando um papel 

central nos domínios da aquisição de hábitos de leitura e do desenvolvimento do prazer 

de ler, da literacia da informação e da comunicação, bem como do aprofundamento da 

cultura cívica, científica, tecnológica e artística.  

 

3.3.5. REFEITÓRIO 

O refeitório constitui um serviço destinado a assegurar à população escolar uma 

alimentação equilibrada, segundo princípios dietéticos definidos pelo Ministério da 

Educação.  

 

3.3.6. BAR 

O bar constitui um serviço destinado à venda de bens alimentares, 

desempenhando uma função complementar do refeitório.  

 

 

4. A MUDANÇA QUE DESEJAMOS 

Este projeto educativo norteia-se por valores estruturados e integrados em 

princípios orientadores das políticas e práticas educativas, de acordo com a vivência 

numa sociedade democrática. 

 

Assim, desses valores evidenciam-se:  

a. a dignidade da pessoa humana; 

b. o respeito pela diferença; 

c. a cidadania; 

d. o trabalho; 

e. a autoestima. 

 

Entre os princípios orientadores destacam-se: 

a. a valorização do trabalho e do sentido da responsabilidade; 

b. a preparação para a vida ativa, através da relação educação/formação; 
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c. a Escola entendida como parceiro social que presta um serviço público 

aberto à Comunidade. 

 

4.1. VISÃO 

Face à caracterização do contexto escolar efetuada anteriormente, bem como aos 

resultados da avaliação externa e da avaliação interna, podemos apresentar uma análise 

da escola com os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e os constrangimentos. 

 

4.1.1. PONTOS FORTES9 

● A reorganização e redefinição do Gabinete de Gestão de Conflitos potenciando a 

uniformização de procedimentos e a atuação concertada dos docentes, com vista à 

minimização dos problemas de indisciplina; 

● A oferta educativa e formativa disponibilizada face às necessidades dos alunos, 

visando a valorização das aprendizagens e a redução do absentismo e abandonos 

escolares; 

 ●A articulação estabelecida entre a docente de Educação Especial e o Serviço de 

Psicologia e Orientação, e entre estes e os diretores de turma e as famílias, com vista a 

proporcionar uma resposta adequada às necessidades de apoio educativo dos alunos; 

●A abrangência do currículo, o fomento das práticas experimentais e a valorização dos 

saberes e das aprendizagens em diferentes áreas, com forte impacto na formação 

integral dos alunos; 

● A transversalidade e o leque diversificado de atividades desenvolvidos pela Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos em vários domínios (cívico, científico, tecnológico e 

artístico);  

● O reconhecimento, pela comunidade educativa, de projetos nas vertentes científica, 

artística e cultural, que projetam uma boa imagem da Escola no exterior. 

 

 

 

                                                 
9
 Sobre o assunto veja-se relatório da avaliação externa da escola, realizada em Fevereiro de 

2011 pela Inspeção-Geral de Educação (pág. 13). 
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4.1.2. PONTOS FRACOS10 

● A involução das taxas de transição e conclusão do 3º ciclo, devido ao decréscimo 

significativo dos resultados no 7º ano, do início para o final do triénio, não obstante a 

melhoria ocorrida no 9º ano (2009-2010). 

● A não definição de metas mensuráveis nos departamentos curriculares, tendo em vista 

a aferição dos processos delineados face aos resultados obtidos, o que diminui a sua 

capacidade interna de melhoria; 

● A falta de monitorização sistemática e estruturada de todas as medidas de apoio 

educativo disponibilizadas, condicionante de uma avaliação mais consistente e precisa do 

seu impacto e eficácia; 

● A falha na explicitação de indicadores mensuráveis que permitam efetuar a 

monitorização e avaliar o grau de consecução dos objetivos definidos no projeto 

educativo limita a sua eficácia enquanto instrumento de gestão; 

● O déficit de comunicação entre alguns órgãos, comprometendo a prossecução dos 

objetivos definidos e a sustentabilidade do progresso da escola. 

 

4.1.3. OPORTUNIDADES11 

● A requalificação das instalações e dos espaços físicos, bem como os novos 

equipamentos, no âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar do Ensino 

Secundário, são favoráveis a práticas pedagógicas mais estimulantes e ao alargamento 

da oferta educativa; 

● A consolidação e o alargamento de parcerias com entidades e instituições locais, com 

vista ao alargamento da oferta educativa. 

 

4.1.4. CONSTRANGIMENTOS 

● A redução crescente do número de assistentes operacionais, bem como de assistentes 

técnicos (estes últimos têm vindo a decrescer significativamente), pode prejudicar o nível 

de segurança e a qualidade de alguns serviços prestados.  

                                                 
10

 Idem (págs. 13-14). 
11

 Ibidem (pág.14). 
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● O funcionamento em monoblocos e num espaço exíguo, provisoriamente, enquanto 

decorrem as obras de requalificação escolar, condiciona o ambiente escolar e a sã 

convivência entre os alunos e os diferentes agentes educativos.  

 

4.1.5. MISSÃO 

A Escola Secundária Braamcamp Freire tem como Missão o EDUCAR NUM 

SENTIDO HUMANISTA. Neste sentido, privilegia o desenvolvimento de uma visão global 

de motivação e interesse, que permita que a comunidade se reveja nela e aí projete as 

suas expectativas e os seus interesses individuais e comunitários de sucesso. 

Uma missão que vise, também, a promoção da disciplina, do sucesso educativo, 

da inovação, da criatividade, da solidariedade e da igualdade de oportunidades, 

nomeadamente através da sua oferta educativa.  

Igualmente necessário é a assunção de um espírito colegial, de articulação e de 

harmonização face ao atual contexto de transição em que se encontra a escola, 

albergada em monoblocos (desde Março de 2011 até Abril de 2012), aguardando a 

finalização das suas novas instalações e a sua transição para essa nova área. A 

conceção de um novo espaço identitário do ponto de vista educativo, profissional e 

comunitário nesse contexto, justifica-se pelo caráter de necessidade dessa prioridade. 

Deste modo, este projeto educativo constitui um instrumento estratégico fundamental 

para o cumprimento desta (s) missão (ões). 

 

4.1.6. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

Dando continuidade aos princípios que têm caracterizado a Escola Secundária 

Braamcamp Freire e, tendo em conta a Missão da Escola, podemos sintetizar como 

estratégias de intervenção prioritária as seguintes: 

 

i) Promoção da qualidade das aprendizagens, nomeadamente através da 

dinamização de projetos específicos, de incentivo ao trabalho colaborativo 

entre pares e ao desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada.  

ii) Implementação de um projeto de natureza global de combate à indisciplina, 

envolvendo toda a comunidade escolar, assim como um trabalho sistemático 

de autorregulação e monitorização do trabalho desenvolvido nas diversas 

áreas de ação. 
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iii) Realização de ações de formação no âmbito da gestão de conflitos e de 

prevenção da indisciplina, a par de outras consideradas pertinentes. Procurar-

se-á, igualmente, promover o desenvolvimento da comunicação entre os 

vários órgãos da escola; 

iv) Criação de iniciativas/projetos que visem a articulação entre os diferentes 

agentes e serviços de apoio educativo, tendo como finalidade a otimização 

dos recursos humanos na vertente de apoio psicopedagógico dos alunos; 

v) Dinamização de iniciativas de sensibilização da importância do envolvimento 

dos encarregados de educação, alertando-os para a necessidade de um 

acompanhamento regular e proactivo junto dos seus educandos;  

vi) Incremento das aulas e apoios de Português Língua Não Materna (PLNM), 

direcionadas para os alunos oriundos do estrangeiro, envolvendo mais 

professores neste âmbito de ação. Propõem-se, igualmente, a criação de uma 

equipa de docentes que vise a adoção de atividades/estratégias de 

integração sociocultural destes alunos, bem como a realização de iniciativas 

de índole intercultural. 

vii) Realização de atividades/projetos diversificados e interdisciplinares, em 

articulação com a comunidade, que visem o desenvolvimento de 

competências inerentes a uma cidadania ativa junto dos alunos, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento holístico.  

 

4.1.7. OJECTIVOS GERAIS E METAS EDUCATIVAS  

Os resultados da Equipa de Avaliação Interna e da Avaliação Externa, bem como 

a avaliação efetuada pelos diversos sectores da Escola, designadamente os relatórios 

relativos aos últimos anos letivos, permitiram-nos identificar pontos fortes e áreas a 

melhorar. Assim, para a definição dos Objectivos Gerais e Metas Educativas, procedeu-

se à análise dinâmica dos dados escolares sobre a progressão, o sucesso e a retenção e 

a desistência, que a seguir se apresentam.  

Assim, consideram-se prioritários os seguintes Objectivos Gerais: 
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1. Promover o Sucesso Educativo. 

2. Reduzir a Taxa de Repetência e Desistência.12 

3. Estimular a participação dos encarregados de educação e da 

comunidade na vida da Escola. 

4. Promover a valorização profissional dos agentes educativos. 

 

4.1.7.1. Metas educativas e indicadores de medida 

METAS INDICADORES 

1. PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO 

a) Taxa de transição/conclusão 
Aproximar a taxa de transição/conclusão do 3º Ciclo, 
CEF tipo II, CEF tipo III, ensino secundário e ensino 
profissional à taxa de transição/conclusão nacional. 
(Anexo I) 

Taxas de transição/conclusão  
 

b) Resultados Escolares – 3º Ciclo do Ensino Básico  
Manter os resultados nas disciplinas com um sucesso 
igual ou superior a 90%. Subir os resultados, nas 
disciplinas com menos de 90% de sucesso. (metas 
definidas para o 9º ano por disciplina – Anexo II) 

c) Resultados Escolares – Ensino Secundário 
Regular 
Manter os resultados, nas disciplinas com um sucesso 
igual ou superior a 85%. Subir os resultados, nas 
disciplinas com menos de 85% de sucesso. (metas 
definidas para o ano terminal das disciplinas do 
ensino secundário - Anexo III) 

 
% de positivas nas diferentes 
disciplinas  
 
 

d) Resultados dos exames nacionais – 3º Ciclo do 
Ensino Básico 
Obter até 2013, em Língua Portuguesa, uma subida 
progressiva das classificações positivas de 71,92 % 
para 73,96% e em Matemática, de 31,4% para 33,8% 

   (Anexos II e IV). 

e) Resultados dos exames nacionais – Ensino 
Secundário 
Obter até 2013, em Português uma subida progressiva 

 

 

% de classificações positivas 
dos alunos internos. 

 

 

 

                                                 
12

 A mudança da meta anterior, designada «Reduzir as Taxas de Abandono Escolar», para a atual 
enunciação, justifica-se porque a tutela valoriza a taxa de repetência e desistência e a escola tem 
os dados analisados, em detrimento dos dados relativos à taxa de abandono. 
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das classificações positivas de 60,6% para 65% e em 
Matemática, de 41,5% para 45,2% (Anexos III e IV). 
Subir as classificações positivas em todas as disciplinas 
que são objeto de exame nacional (Anexo III). 
 

  Nas disciplinas que são objeto de exame nacional, 
aproximar a média das classificações à média 
nacional do respetivo exame e aproximar as 
classificações internas de frequência das 
classificações de exame (Anexo V). 

Média das classificações de 
exame dos alunos internos. 

 

 
 

Diferença entre as médias das 
classificações internas de 
frequência e as classificações 
de exame. 

 

2. REDUZIR A TAXA DE REPETÊNCIA E DESISTÊNCIA 

f) Taxa de repetência 
Baixar a taxa de repetência, por ano de escolaridade, 
entre 2010 e 2013, do seguinte modo: 
 7.º ano de 35% para 30%; 
 8.º ano de 14,5% para 11,5%; 
 9.º ano de 16,2% para 13,2%; 
 10.º ano de 24,8% para 19,8%; 
 11.º ano de 16,2% para 12,7%; 
 12.º ano de 54,8% para 49,8%; 

(Anexo VI) 

 
% do número de alunos que 
não transita para o ano de 
escolaridade subsequente 
relativamente ao total de 
alunos matriculados e 
avaliados num determinado 
ano de escolaridade 
 

3. ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DOS E. E. E COMUNIDADE NA VIDA DA ESCOLA 

g) Atingir 80% das presenças dos Encarregados de 
Educação nas reuniões com o diretor de turma no 3º 
ciclo e atingir 60% no ensino secundário (Anexo VII). 
 
h) Aumentar a participação dos E.E., em atividades e 
projetos existentes na Escola, norteada pelo 
enquadramento normativo existente (Conselho Geral, 
Conselhos de turma específicos e Associação de Pais) 

 
i) Aumentar a realização de protocolos/parcerias 
(Anexo VIII) 
 
j) Garantir que todos os alunos dos CEF’s e dos 
cursos profissionais façam estágios (Anexo IX) 

 
l) Aumentar o número de reuniões com outras escolas 
de proveniência dos alunos 

Taxas de presença nas 
reuniões com os EE   
 
 
Níveis de participação através 
de atas, relatórios, etc. 
 
 
 
Protocolos/parcerias 
estabelecidos. 
 
Lista de empresas que colaboram 
na realização de estágios. 
 
Calendário das reuniões 
efetuadas com outras escolas 
por ano letivo. 

4. PROMOVER A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES EDUCATIVOS 

 
m) Aumentar ações/atividades de/para professores 
 
n) Aumentar ações/atividades de/para funcionários (Anexo X) 

 
Número de ações/actividades 
realizadas e de participantes  
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4.1.7.2. Estratégias 

1. PROMOVER O SUCESSO EDUCATIVO 

2. REDUZIR A TAXA DE REPETÊNCIA E DESISTÊNCIA 

Para alcançarmos estes dois objetivos, estabelecemos as estratégias abaixo 
descriminados: 

 Incentivo das práticas pedagógicas diferenciadas. 
 Diversificação da oferta educativa. 
 Promoção da articulação horizontal dos currículos disciplinares. 
 Integração sociocultural dos alunos e promoção da educação para a cidadania. 
 Incremento da articulação entre os diversos setores/serviços da escola.  
 Promoção do trabalho cooperativo entre os docentes. 
 Valorização dos projetos e atividades de desenvolvimento educativo. 
 Melhoria das atividades de reforço/recuperação e enriquecimento curricular. 
 Integração dos alunos, nomeadamente dos estrangeiros, através do diálogo 

intercultural e de outras estratégias adequadas. 

3. ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

E COMUNIDADE NA VIDA DA ESCOLA. 

 Envolvimento de toda a comunidade escolar na inventariação dos problemas e 
na partilha de responsabilidades na sua resolução. 

 Melhoria do funcionamento dos serviços e outras estruturas no sentido de 
responder às necessidades da comunidade escolar.  

 Fomento da participação da comunidade na vida da escola, promovendo 
atividades em colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação (APEE). 

 Co-responsabilização de pais e encarregados de educação no percurso 
educativo dos alunos.  

 Promoção de um trabalho de colaboração com as escolas de proveniência dos 
alunos.  

 Incremento da realização de parcerias com autarquias, entidades, organismos e 
empresas do meio. 

4. PROMOVER A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES EDUCATIVOS 

 Promoção da formação e integração do pessoal docente e não docente, tendo 
em vista a melhoria das suas competências profissionais e a sua satisfação 
pessoal. 

 Incentivo da formação entre pares.  
 Valorização da formação contínua em contexto de trabalho. 
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5. AVALIAÇÃO  
 

5.1. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A crescente autonomia da escola traduz-se num âmbito mais alargado das 

tomadas de decisão. Com vista à fundamentação das decisões é necessário um 

conhecimento rigoroso e permanentemente atualizado da realidade e das práticas da 

escola. Assim, é fundamental assumir a avaliação interna como um ponto fundamental 

da vida da instituição. Esta implica uma monitorização do desempenho centrada no 

contexto, nos recursos, nos processos e nos resultados. Para este efeito, foi criada e está 

em funcionamento desde o início do ano letivo de 2009-2010, a Equipa de Avaliação 

Interna. 

 

5.2. AVALIAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO  

O Projeto Educativo integra em si a dimensão avaliativa, privilegiando-se esta 

como instrumento estratégico que permite o diagnóstico, o reajustamento e a 

reorientação do atual projeto, quer ao nível dos processos de concretização, quer ao 

nível dos resultados obtidos. 

O Plano Anual de Atividades é elaborado em articulação com as 

Objectivos/metas constantes do PEE, o que contribui para a avaliação do grau de 

consecução deste projeto.    

O processo de avaliação tem os seguintes intervenientes: 

 Os diversos agentes da comunidade educativa fornecem dados sobre a 

consecução de atividades.  

 A Equipa de Avaliação Interna elabora e aplica instrumentos de recolha de 

dados.  

  O Conselho Pedagógico analisa os resultados e emite parecer contendo 

propostas de reformulação e reorientação. 

  O Conselho Geral avalia o grau de consecução do Projeto e emite propostas 

de reformulação e reorientação. 

 

Este processo desenrolar-se-á ao longo e no final de cada ano letivo, não 

dispensando uma avaliação global no final dos três anos, e far-se-á mediante os 

seguintes procedimentos: 
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 Através da análise de dados obtidos pela aplicação de entrevistas, questionários 

e diversos registos escritos, assim como através da observação direta; 

 Na avaliação serão utilizados, entre outros, os seguintes indicadores: grau de 

satisfação relativamente à qualidade dos serviços e ao espaço físico; taxas de 

presença nas reuniões com os EE; verificação dos níveis de participação dos EE 

através de atas, relatórios, etc; frequência de utilização dos recursos 

pedagógicos e equipamentos; grau de eficácia nos fluxos de informação; grau de 

interação entre os diversos órgãos da escola; número de protocolos 

estabelecidos; lista de estágios atribuídos; monitorização das reuniões efetuadas 

com outras escolas por ano letivo, através de documentação diversa; análise do 

número de ações/atividades realizadas e de participantes 

 Relativamente aos resultados dos alunos, serão utilizados os seguintes 

indicadores: taxas de transição/conclusão; % de positivas nas diferentes 

disciplinas; % de classificações positivas nos exames dos alunos internos; média 

das classificações de exame dos alunos internos; diferença entre as médias das 

classificações internas de frequência e as classificações de exame; % entre o 

número de alunos que não transita para o ano de escolaridade subsequente 

relativamente ao total de alunos matriculados e avaliados num determinado ano 

de escolaridade. 

A avaliação será de natureza qualitativa e quantitativa, quer se trate da avaliação 

institucional, quer da avaliação do projeto educativo. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Pela importância que o Projeto Educativo tem enquanto documento de referência 

para toda a comunidade educativa, é fundamental que seja divulgado pelos professores, 

alunos, pessoal não docente, pais/encarregados de educação e restante comunidade 

educativa. 

 O processo de divulgação prevê como meios de difusão as várias estruturas 

intermédias da escola, os diferentes agentes educativos, a impressão de exemplares 

disponibilizados para consulta e a apresentação da sua versão digital através da página 

de Internet da escola. 
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 Aferição da Efetividade da Auto-Avaliação das Escolas. 
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ANEXO I 

TAXA DE TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO14 

 

De acordo com os documentos oficiais publicados pelo Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação do Ministério, entende-se por taxa de transição/conclusão 

«a relação percentual entre o número de alunos que, no final de um ano letivo, obtêm 

aproveitamento (podendo transitar para o ano de escolaridade seguinte) e o número de 

alunos matriculados, nesse ano letivo».  

Sempre que se refere ao aproveitamento no fim do nível de ensino, ou seja, no 9.º 

e no 12.ºanos, CEF’s e Profissionais, tal taxa designa-se por taxa de conclusão. 

 

  Taxas de transição/conclusão em percentagem [por ciclo de ensino]. 

Ano Lectivo 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Escola Nacional Escola Nacional* Escola Nacional Escola Nacional 

3.º Ciclo 79,09 85,0 80,92 86,16 74,94 86,4 73,42 ND 

CEF** 86,36 83,9 86,96 89,09 77,78 80,4 78,57 ND 

Secundário 67,91 78,2 59,03 78,93 64,43 66,8 ND ND 

Profissional 67,54 93,9 85,32 86,76 50,00 75,7 63,64 ND 

Notas: *Na coluna referente à taxa Nacional, em 2008/2009, deve ler-se Continente. 

            **Em relação aos CEF’s e Cursos Profissionais, trata-se da Taxa de Conclusão. 

 
 

O quadro apresenta os valores percentuais relativos às taxas de transição do 3.º 

Ciclo e do Ensino Secundário em comparação com as médias nacionais15. 
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  Cf. Relatório de Avaliação Interna de 2010-2011. 
15

 Percentagens constantes das publicações anuais levadas a cabo pela MISI (Gabinete 
Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação). 
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ANEXO II 

METAS DEFINIDAS PARA O 9ºANO POR DISCIPLINA  

 

9º ano 

Valores obtidos16 Definição de metas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

MNI 
Exa. 

Escola 
MNI 

Exa. 

Escola 
MNI 

Exa. 

Escola 
MNI 

Exa. 

Escola 

L. Portuguesa 82,3 72,4 83,6 46,9 - 73,4 - 74,0 

Matemática 58,1 31,0 52,7 26,5 - 32,6 - 33,8 

Inglês 70,2 - 57,3 - 76,5 - 77,0 - 

Francês 97,6 - 80,0 - 82,5 - 85,0 - 

História 90,3 - 85,5 - 85,5 - 86,0 - 

Geografia 97,6 - 91,8 - 95,0 - 95,0 - 

C. Naturais 87,9 - 85,5 - 85,5 - 86,0 - 

C.F.Q. 79,8 - 85,5 - 86,0 - 86,5 - 

E.T. 98,7 - 95,2 - 95,0 - 95,0 - 

E.F. 98,4 - 97,3 - 97,0 - 97,0 - 

E.V. - - - - 90,0 - 90,0 - 

ITIC 98,4 - 95,5 - 96,0 - 96,0 - 

O. de Artes 100 - 100 - 100 - 100 - 

MNI - Média de Nível Interna 
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 Dados fornecidos pela Equipa de Avaliação Interna. 
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ANEXO III 

METAS DEFINIDAS PARA O ANO TERMINAL DAS DISCIPLINAS 

DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

DISCIPLINAS 

Valores obtidos17 Definição de metas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

CIF 
Exa. 

Escola 
CIF 

Exa. 

Escola 
CIF 

Exa. 

Escola 
CIF 

Exa. 

Escola 

Português (12º ano) 96,4 61,6 98,8 52,6 - 61,7 - 62,8 

Matemática A (12º ano) 100 51,3 92,2 44,7 - 41,5 - 42,7 

História A (12ºano) 100 66,7 100 20 - 72,0 - 80,0 

Desenho A (12ºano) 100 66,7 100 91,7 - 92,0 - 92,0 

Físico-Química A (11º ano) 90,5 47,2 87,3 67,3 - 65,0 - 65,5 

Biologia e Geologia A (11º ano) 100 56,4 94,8 53,4 - 55,0 - 55,5 

Geometria Descritiva A (11º ano) 82,4 35,7 83,3 33,3 - 36,0 - 37,0 

História e Cultura das Artes (11º ano) 100 90 100 57,1 - 75,0 - 95,0 

Economia A (11º ano) 100 81 95,2 73,7 - 80,0 - 81,0 

Geografia A (11º ano) 100 59,5 92,5 70,8 - 90,0 - 90,0 

MACS (11º ano) 100 87,5 100 100 - 75,0 - 75,0 

Francês – FE (11º ano) 90 71,4 93,3 33,3 - 72,0 - 73,0 

Inglês (11º ano) 91,8 - 91,3 - 90,0 - 90,0 - 

Francês – FG (11º ano) 100 - 100 - 100 - 100 - 

Filosofia (11º ano) 96,1 - 93,4 - 90,0 - 90,0 - 

Educação Física (12ºano) 100 - 100 - 98,0 - 98,0 - 

Biologia (12ºano) 100 - 100 - 95,0 - 95,0 - 

Química (12ºano) 100 - 100 - 100 - 100 - 

Psicologia B (12ºano) 100 - 100 - 95,0 - 95,0 - 

Economia C (12ºano) 100 - 100 - 90,0 - 90,0 - 

Geografia C (12ºano) 100 - 100 - 90,0 - 90,0 - 

Oficina de Artes (12ºano) 100 - 100 - 100 - 100 - 

Materiais e Tecnologias (12ºano) 100 - 100  100 - 100 - 

Sociologia (12ºano) - - - - 80,0 - 80,0 - 
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 Idem. 
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ANEXO IV 
 

METAS PARA OS EXAMES NACIONAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA18 
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 MISI-Metas 2015 
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ANEXO V 
 

EXAMES NACIONAIS NO ENSINO SECUNDÁRIO 19 

 

Gráfico 1 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 

 
 
 
 

Gráfico 2 – Resultados da Classificação Interna Final e a média nos Exames Nacionais. 
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 Os Gráficos 1 a 10 constam do Relatório de Avaliação Interna (2010-2011), pp. 28-32. 
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Gráfico 3 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 

 

 

 

Gráfico 4 – Resultados da Classificação Interna Final e a média nos Exames Nacionais. 
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Gráfico 5 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 

 

 

 

Gráfico 6 – Resultados da Classificação Interna Final e a média nos Exames Nacionais 
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Gráfico 7 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 

 

 

 

Gráfico 8 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 
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Gráfico 9 – Resultados da classificação média dos exames na escola e a nível nacional. 

 

 

 

Gráfico 10 – Resultados da Classificação Interna Final e a média nos Exames Nacionais 
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ANEXO VI 

TAXAS DE REPETÊNCIA E DE DESISTÊNCIA20 
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 MISI-Metas 2015 
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ANEXO VII 

CONTACTOS ESTABELECIDOS  

COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO21 

 

Ensino Básico 

% de presenças de EE nas reuniões 

Ano 
Ano lectivo 

 2009/2010 

Ano lectivo 

 2010/2011 

7º ano ND 61,3 

8º ano ND 76,7 

9º ano ND 67,0 

ND - Dados não disponíveis 

 

Ensino Secundário 

% de presenças de EE nas reuniões 

Anos 
Ano lectivo 

 2009/2010 

Ano lectivo 

 2010/2011 

10º ano 58,6 52,9 

11º ano 44,4 49,1 

12º ano 42,3 43,1 
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 De acordo com dados constantes dos relatórios das coordenadoras dos diretores de turma do 3º 
Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 
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ANEXO VIII 

PROTOCOLOS E PARCERIAS22 
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 Dados fornecidos pela direção da escola e pela professora bibliotecária, responsável pelo 
funcionamento da BE/CRE 

Biblioteca Municipal D. Dinis 

CGD – Caixa Geral de Depósitos 

Câmara Municipal de Odivelas 

CENFORES – Centro de Formação de Associação de Escolas 

Centro de Formação António Sérgio 

Centro de Formação Borges Medeiros 

Centro de Formação Professores Pró-Ordem 

Centro de Saúde da Pontinha 

CNPCJR – Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

Escola Agrícola D. Dinis da Paiã 

Escola Segura / PSP 

IAC – Instituto de Apoio à Criança 

Ministério da Justiça/Direção-Geral de Reinserção Social 

PNL – Plano Nacional de Leitura 

PTE – Plano Tecnológico 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

Regimento de Engenharia nº1 (Pontinha) 

Schneider Electric 

UMAR – Projeto BIG 

Universidade Lusófona 
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ANEXO IX 

LISTA DE EMPRESAS QUE COLABORAM NA REALIZAÇÃO  

DE ESTÁGIOS DOS CURSOS DO PROJETO «NOVAS OPORTUNIDADES»23 

 

IEDP/Tecliform, Formação Profissional e Consultoria, Lda 

Ascendente Virtual – Sistemas de Informação, Lda 

Chipstorm – Unipessoal, Lda 

PCLab – Laboratório Informático 

Mike C8 – Serviços e Projectos Informáticos, Lda 

Infocut – Informática e Serviços de Contabilidade, Lda 

Guo - Contabilidade 

Caixa Geral de Depósitos 

Junta de Freguesia da Pontinha 

Centro de Formação Alimentar 

Kidzania 

Mundicenter 

Fidelidade Seguros 

FNAC 
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 Dados fornecidos pela Coordenadora dos Cursos das Novas Oportunidades. 
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ANEXO X 

AÇÕES DE FORMAÇÃO24 

 

Destinatários Nome da Ação Entidade Formadora 

Assistentes 
Operacionais 

Higiene e Segurança no Trabalho SCIBA 

Assistentes 
Técnicos 

Software de Serviços 
Administrativos 

J.P.M. Abreu 

Professores O tutor em contexto escolar 
Centro de Formação da 

Pró-Ordem 

Professores 
Património Histórico-Cultural de 

Odivelas 
Centro de Formação 

Borges Medeiros 

Professores 
Centros de Novas Oportunidades – 

Missão, objetivos e papéis 
Centro de formação António 

Sérgio 

Professores 
Gerir comportamentos na escola – 

estratégias de prevenção e 
integração 

Projeto SEI 

Diretores de Turma 
e Professores 

Legislação sobre Educação Sexual / 
Educação para a Saúde e forma de 

aplicação. 

Coordenação do Projeto 
Educação para a Saúde 

Alunos Educação Sexual 
Centro de Saúde da 

Pontinha 
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 Dados fornecidos pela Direção da escola. 


