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1. Introdução 

Aquando a nossa colocação nesta escola um dos primeiros documentos que 

tivemos conhecimento que seria necessário realizar no âmbito do Estágio Pedagógico 

foi precisamente este - caraterização da escola.  

Inserido na área 3 - Participação na Escola, este documento pretende um 

conhecimento profundo da Escola Secundária Fernando Namora (ESFN) e da 

comunidade educativa. 

Embora um pouco repetitivo, ano após ano faz todo o sentido a sua realização 

por cada núcleo de estágio pois enquanto docentes da escola devemos conhecer o 

contexto no qual estamos inseridos, bem como a legislação pela qual se rege a escola. 

O presente trabalho vai para além do conhecimento da estrutura física e dos 

recursos da escola, este compreende, igualmente uma reflexão e compreensão acerca 

do funcionamento da instituição. Só assim, será possível o sucesso de muitas 

atividades promovidas pela escola. 

Para a realização deste trabalho consultamos outros documentos da mesma 

natureza produzidos por núcleos de estágio de anos anteriores e os documentos 

legislativos da escola atualizados, nomeadamente: estatuto do aluno, regulamento 

interno, regimento do departamento de expressões, avaliação externa e o respetivo 

relatório, o projeto educativo de escola.    
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2. Caracterização do Meio 

A ESFN fica situada na freguesia da Brandoa, uma das freguesias do Município 

da Amadora, o mais densamente povoado do país (PEE, 2007). Segundo dados do 

censo realizado no presente ano (2011), o concelho da Amadora tem 175 558 

habitantes a residir em 80 169 alojamentos, numa área de 23,8 km2, que é das mais 

reduzidas a nível nacional. O município da Amadora foi criado em 11 de Setembro de 

1979, data em que a cidade deixou de ser uma freguesia do Concelho de Oeiras, à 

qual pertencia desde 1916, tendo sido o primeiro Concelho a ser criado após o 25 de 

Abril (PEE, 2007). Faz fronteira com a capital (Lisboa), com os municípios de Odivelas, 

Sintra e Oeiras, tendo esta a assumir-se como um importante ponto de circulação de 

pessoas e bens na Área Metropolitana de Lisboa, especialmente devido à sua posição 

central (PEE, 2007). Quando foi criado, o Concelho da Amadora dividia-se em 8 

freguesias: Alfragide, Brandoa, Buraca, Falagueira, Venda Nova, Mina, Reboleira, 

Venteira e Damaia. Após 1997, este número subiu para 11 freguesias já que se 

juntaram às primeiras Alfornelos, São Brás e Venda Nova (PEE, 2007).  

As primeiras referências existentes sobre a Brandoa datam de 1575, que 

referem ter existido, nos arredores de Lisboa, uma Quinta de nome Brandoa. A origem 

do nome deve-se aos seus proprietários – Dr. Jerónimo Vaz Brandão e a sua filha 

Maria Brandoa (PEE, 2007). 

A Brandoa surge nos anos cinquenta como bairro que, embora construído à 

margem da lei, pretende dar resposta às necessidades de habitação da população 

vinda do interior do país, especialmente das Beiras e do Alentejo, à procura de 

melhores condições de vida (PEE, 2007). Estas gentes trazem consigo a vontade de 

triunfar, de ter uma vida melhor e princípios de convivência assentes em laços de 

vizinhança e identidade cultural que vão impulsionar a criação de várias associações 

culturais e desportivas. 

Em 1979 foi criado o Município da Amadora e, no ano seguinte a 22 de 

Fevereiro, tomou posse a primeira Junta de Freguesia da Amadora. Esta freguesia era 

então constituída por sete Bairros: Azinhaga dos Besouros, Casal de Alfornelos, Rua 
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de Alfornelos, Urbanização de Alfornelos, 11 de Março, Quinta da Laje e Brandoa 

(PEE, 2007).   

A partir da década de 80, foram desenvolvidas políticas de reabilitação da zona, 

com a criação de infra-estruturas básicas e equipamentos sociais como creches, 

escolas, parques infantis, centro de apoio à população idosa, espaços verdes, etc 

(PEE, 2007). Iniciou-se o processo de urbanização e legalização dos prédios, com as 

novas construções a obedecer às leis vigentes e a regras de planeamento urbanístico 

(PEE, 2007). Em 1997 procedeu-se à divisão administrativa da freguesia, dando origem 

à nova Freguesia de Alfornelos.  

Em 2002 a Brandoa foi abrangida pelo PROQUAL (Programa Integrado de 

Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa), devido ao qual 

se está a proceder à requalificação sócio-urbanística (PEE, 2007). Desta forma, pode-

se observar a criação de várias instituições: Centro de Juventude, Centro Cívico, 

Centro de Dia e Centro de Convívio e Lazer (equipamento onde estão instaladas as 

associações da Brandoa e um Pavilhão Polidesportivo), o Jardim Luís de Camões e 

zonas envolventes, um novo mercado, uma nova escola que integra jardim-de-infância, 

A.T.L. e 1º Ciclo do Ensino Básico, um centro de escritórios e serviços, espaços 

verdes, equipamentos para a terceira idade, o Parque Urbano da Paiã, ligações 

rodoviárias e ligações ao nível da rede viária entre o troço da Brandoa e o Casal de 

Mira (PEE, 2007). 

Das várias associações e colectividades existentes no concelho, a maior parte 

tem como base da sua actividade a prática de Desporto (PEE, 2007). De todas a mais 

importante é a ABCD, uma coletividade com preocupações polivalentes, que para além 

do desporto, em várias modalidades, também possui várias atividades como: teatro, 

eventos de natureza cultural, entre outros.  

Nas freguesias da Brandoa e Alfornelos, freguesias vizinhas, existem diversos 

estabelecimentos comerciais suficientes para o abastecimento regular dos bens de 

consumo dos seus habitantes (PEE, 2007). Existe em Alfornelos um centro comercial 

de dimensão média e na Brandoa outro de pequenas dimensões. Em número suficiente 
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estão igualmente instituições bancárias. Existem duas estações dos correios, uma em 

cada uma das freguesias. As actividades industriais praticamente não existem (PEE, 

2007).  

A freguesia da Brandoa dispõe de uma biblioteca bem equipada, a cargo da 

autarquia e onde os estudantes podem consultar e requisitar livros para consulta. As 

duas paróquias dispõem de espaços onde se realizam diversas atividades de ocupação 

dos tempos livres dos jovens (PEE, 2007). 

Ao nível desportivo, as ofertas e possibilidades são variadas. Existe o campo de 

jogos 1º de Maio, da responsabilidade autárquica, destinado às modalidades 

desportivas praticadas pelo movimento associativo. Da responsabilidade da Câmara e 

da Junta de Freguesia também se encontra o campo de jogos da Escola de 1º Ciclo nº 

3 em Alfornelos e a da “Primeira Braçada”, piscina situada junto à escola Nº4 do 1º 

Ciclo e situada, também, em Alfornelos (PEE, 2007). Existe ainda um Pavilhão 

gimnodesportivo na Escola Básica 2,3 de Alfornelos e outro na ESFN. 

Em anexo (E) encontram-se alguns contactos de instituições geograficamente 

próximas da escola e que poderão ser porventura úteis numa determinada situação. 

 

2.1. Acessibilidade 

O único meio para chegar à escola é a Lisboa Transportes, através dos 

autocarros com os números: 128, 143, 154, 155, 165 e 168. 

Contudo, esta linha apenas abrange o concelho da Amadora e vai até ao 

Colégio Militar. Assim, uma possibilidade será ir de metro até Alfornelos e 

posteriormente deslocar-se de autocarro através das carreiras nº 155, 168, 128 e 143. 

Quem sair do metro na Pontinha pode viajar no autocarro nº 143, por sua vez, quem 

optar por viajar de metro até ao Colégio Militar deverá escolher a carreira nº 128 e 165 

(em horário nocturno). 

Por último, quem vier de comboio da linha de Sintra poderá sair na estação da 

Amadora e vir nas carreiras nº 143 e 154. 
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3. Escola Secundária Fernando Namora 

A ESFN foi criada em 1978 como Escola Secundária da Brandoa (Avaliação 

Externa, 2008). 

 

3.1. Fernando Namora 

Fernando Namora nasceu em Condeixa a 15 de Abril de 1919. Licenciou-se em 

Medicina na Universidade de Coimbra. O seu primeiro volume publicado foi Relevos, 

em 1938, ano em que foi galardoado com o Prémio Almeida Garrett pela publicação do 

seu romance As Sete Partidas do Mundo. A sua obra apresenta novas perspectivas 

relacionadas com a sua profissão bem como retratos da vida quotidiana do autor (Silva, 

1995). Um dos mais célebres livros publicados foi Retalhos da Vida de um Médico que 

posteriormente seria adaptado ao cinema e à televisão. 

A escolha de Fernando Namora como patrono da escola foi 

aprovada pelo despacho 109/ SEM/ 1991. Este escritor 

nascido em Condeixa-a-Nova em 15/4/1919 licenciou-se em 

Medicina pela Universidade de Coimbra, tendo exercido a 

sua profissão na sua terra natal, na Beira Baixa e no 

Alentejo. Além de poesia e romance publicou contos, 

novelas, memórias e narrativas de viagem e biografias 

romanceadas (PEE, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1- Sigla da escola 
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3.2. O símbolo 

Neste capítulo apresenta-se a evolução do símbolo da escola. A 

inexistência de documentos escritos ou referências que identifiquem a 

evolução exata desta parte da história da escola, como tal, considera-se 

de todo pertinente a introdução desta informação para que ela própria 

não caia no esquecimento.  

 

 

O símbolo que se encontra à direita foi recolhido de um dos 

dossiers mais antigos da escola tendo sido o 1º símbolo da 

escola. As explicações que se encontraram em relação a este 

primeiro, foi que o mocho representa a sabedoria. 

 

 

 

 

 

Mais tarde, pensou-se em “modernizar” o símbolo 

existente tornando-o esteticamente mais apelativo, através 

da atribuição de cor e pela diminuição das letras da 

escola. Passou também a ostentar um livro enquanto 

símbolo do conhecimento e do saber. Este emblema foi 

concebido pela Prof.ª Mafalda – professora de Educação 

Visual da escola. No entanto, com o passar do tempo, 

constatou-se que o mesmo não era muito perceptível nas 

lombadas dos dossiers, cabeçalhos e até mesmo nas 

capas de documentos oficiais, porque as letras eram muito pequenas e as cores 

escolhidas não pareciam favorecer o símbolo.  

Ilustração 2 - Mocho 

Ilustração 3 - 1º Símbolo da ESFN 

Ilustração 4 - 2º Símbolo da escola 
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Posteriormente, já na primeira década do novo milénio, foi 

aprovada a remodelação do símbolo antigo. Este novo ostenta 

ainda a concepção inicial do 1º símbolo através do mocho e é 

colorido com as mesmas cores que envolvem os espaços 

exteriores da escola. As asas do mocho representam o livro 

que o 2º símbolo ostenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - 3º Símbolo da escola 

(actual) 
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4. Caracterização do Meio Físico 

4.1. Aspetos Gerais 

A ESFN é composta por uma portaria, seis pavilhões de dois pisos, um refeitório 

e um Pavilhão Gimnodesportivo, como se pode observar na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilhão A 

Piso 0 

 Secretaria 

 S.A.S.E 

 Sala de convívio dos professores 

 Reprografia (professores) 

 2 W.C. 

 W.C. funcionários 

 Sala de arrumos (material de limpeza) 

 P.B.X. 

Piso 1 

 Conselho Executivo 

 Sala de trabalho do Conselho Executivo 

 Sala de trabalho dos professores 

Ilustração 6 - Mapa da escola 
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 Sala de Directores de Turma 

 Centro de Recursos (Biblioteca) 

 Serviço de Orientação Escolar 

 Gabinete do aluno 

 Sala de atendimento dos E.E. 

 Serviço de Apoios Educativos 

 3 salas de arrumos 

 W.C. 

 

Pavilhão B 

Piso 0 

 Sala de T. de Expressão (Teatro) 

 Sala de Ed. Tecnológica 

 Sala de aula normal 

 Sala de grandes grupos 

 2 W.C. + 1 W.C. para indivíduos com 

deficiência motora 

Piso 1 

 Sala de Educação Visual 

 Laboratório de Matemática 

 4 salas de aula normal; 

 Sala CEF; 

 

Pavilhão C 
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Piso 0 

 3 salas de aula normais 

 Laboratório de Ciências 

 2 W.C. + 1 W.C. para indivíduos com 

deficiência motora 

 Sala de arrumos (material de limpeza) 

Piso 1 

 6 salas de aula normais 

 Sala de CEF (Informática) 

 Gabinete de Geografia 

 Arrumos de material didáctico 

 Arrumos de História 

 

 

Pavilhão D 

Piso 0 

 Laboratório de Física 

 Laboratório de Química 

 Sala de Arte Digital 

 2 W.C. 

 Arquivo morto 

Piso 1 

 3 salas de aula normais 

 Sala de C.F.Químicas 
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 Sala de Acção Social 

 Sala de projectos 

 Sala de arrumos (material didáctico) 

 

Pavilhão E 

Piso 0 

 Papelaria 

 Bar 

 Sala de convívio dos funcionários 

 2 W.C. + 1 W.C. para indivíduos com 

deficiência motora. + 1 W.C. para 

funcionários 

 Sala de arrumos (material de limpeza) 

Piso 1 

 6 salas de aula normais 

 2 salas de apoio 

 

Pavilhão F 

Piso 0 

 1 sala de aula normal 

 1 Gabinete de Biologia 

 Sala de Oficinas de Arte 

 Laboratório de Biologia 

 2 W.C. + 1 W.C. para indivíduos com 
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deficiência motora 

 Sala de arrumos (material de limpeza) 

Piso 1 

 2 salas de aula normais 

 3 sala de computadores (T.I.C. e 

Técnicos Administrativos) 

 2 salas dos CEF 

 

Refeitório 

Piso 0 

 Cozinha e sala de refeições 

 2 W.C. 

 Armazém 

 Gabinete e W.C. para funcionários 

 Arrecadação do material de limpeza 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA    NEEF/FN  

 

Caracterização da Escola  17 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Piso 0 

 Sala de professores de Educação Física, 

com 2 W.C. 

 1 W.C. para os funcionários 

 2 Balneários 

 Arrecadação para o material de limpeza 

 Arrecadação para o material desportivo 

 Espaços para a Educação Física 

 Ginásio 

 

 

4.2. Aspetos Específicos 

 

I. Escola Secundária Fernando Namora 

 Horário de Funcionamento: 7h30 - 00h30 

 

II. Cantina 

 Horário de Funcionamento: 12h - 14h; 

 Apenas se serve 1 prato principal por dia, alternando sempre entre 1 

prato de carne e outro de peixe. Esta decisão foi tomada pela escola, no 

sentido de que os alunos não comessem apenas carne (como acontecia 

quando havia 2 pratos servidos por dia). Para além disso, a escola tomou 

uma outra medida que concorre também no sentido de promover uma 

alimentação mais saudável, que foi a de encerrar o bar durante o período de 

funcionamento da cantina, para que os alunos pudessem ter uma refeição 

mais equilibrada; 
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 As senhas de almoço devem ser compradas no dia anterior ao da 

refeição; 

 As sessões solenes de professores ou alunos decorrem neste espaço, 

como aconteceu aquando do início oficial das aulas. 

 

 

III. Papelaria 

 Horário de Funcionamento: 9h-12h / 13h-17h / 19h-21h; 

 Neste local podem-se jogar vários jogos de tabuleiro, desde que os 

alunos não tenham aulas ou estejam nos intervalos, para não faltarem às 

aulas normais ou de substituição; 

 Se os alunos quiserem tirar fotocópias dentro da escola, é aqui que o 

terão de fazer; 

 A título de curiosidade, refira-se que este espaço costuma ter 

frequentemente exposições de trabalhos da autoria dos próprios alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bar dos Alunos 

 Horário de Funcionamento: 8h - 12h / 14h - 19h30 / 20h30 - 22h30; 

 Tem 2 mesas de matraquilhos e 3 placards com informações ou exposições 

feitas pelos alunos; 

 Destaca-se também a existência de 1 parede grande pintada com graffitis da 

autoria dos alunos. 

 

Ilustração 7 - Exposição temporária relativa ao 5 de Outubro de 1910 
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V. Sala dos Professores 

 Horário de Funcionamento: coincide com o da escola; 

 É nesta sala que se encontram guardados todos os livros de ponto, não sendo 

menos importante referir que também aqui figuram os placards com as 

convocatórias e comunicados internos; 

  Em termos de equipamentos, a sala possui três computadores com acesso à 

internet, uma televisão e uma máquina de fotocópias só para professores 

detentores de um código específico; 

 A título de curiosidade, é neste local que as editoras expõem os seus livros 

quando vêm à escola oferecer determinadas promoções para professores; 

 Dentro da Sala dos professores existe um bar só para professores; 

 Horário de Funcionamento (Bar dos professores): 9h - 16h. 

 

VI. Secretaria 

 Horário de Funcionamento: 9h30 - 16h / 17h30 - 20h45; 

 O atendimento de alunos e professores decorre no mesmo sítio; 

 É neste órgão da escola que as classificações provisórias de cada período terão 

de ser entregues. 

 

VII. Serviço de Ação Social Escolar ( S.A.S.E.) 

 Horário de Funcionamento: 9h - 12h30 / 14h30 - 16h30; 

 No S.A.S.E. é possível anular a senha de almoço, caso tenha ocorrido algum 

imprevisto. Para além disso, é também aqui que se trata do seguro escolar, dos 

pedidos para a obtenção dos diferentes escalões e se faz a manutenção (a nível de 

contabilidade) dos bares de professores e alunos, assim como da papelaria; 

 A enfermaria funciona neste espaço também, e como tal, os alunos deverão 

dirigir-se aqui em caso de problemas de saúde. 

 

VIII. Centro de Recursos Educativos (C.R.E.) 

 Horário de Funcionamento: 

 Diurno: 
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-2ª a 6ª feira: 8h15 - 17h 

-4ª feira: 8h15 - 13h15 

 

 Nocturno: 

- 2ª a 6ª feira: 19h15 - 22h25 

 Podem-se consultar gratuitamente revistas como, por exemplo, a “Visão” e 

“Super Interessante”, existem vários computadores à disposição, nos quais 

alunos e professores podem imprimir (desde que informem previamente a 

funcionária responsável). Existem também muitos livros, filmes e documentários 

(em DVD), que estão disponíveis para professores e alunos; 

 - No C.R.E. só trabalham professores, sendo que 2 deles o fazem mesmo em 

exclusividade, enquanto os restantes o fazem para completar o horário; 

 - Durante o dia, os alunos não podem usar os computadores nos intervalos, 

apesar de isso se verificar várias vezes. Durante a noite, essa restrição não se 

coloca; 

 - O C.R.E. pode ser utilizado para dar aulas nos computadores, desde que a 

turma não seja demasiado numerosa; 

 - Existe também uma sala contígua à biblioteca, com computadores e uma 

impressora sem código, só para professores. 

 

IX. Gabinete do Aluno 

 O gabinete do aluno integra as tutorias, a sala D9 e a Comissão de Disciplina; 

 As equipas de docentes que asseguram o funcionamento do gabinete do aluno 

são designadas anualmente pelo Director; 

 O gabinete do aluno é coordenado por um professor titular designado pelo 

Director de entre os docentes das equipas referidas no ponto anterior. A professora 

Ana Correia é a coordenadora do gabinete. 

 

X. Sala de Diretores de Turma 

 Horário de Funcionamento: coincide com o da escola; 
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 Tem computadores e fotocopiadora (só para Directores de Turma); 

 Dossier de turma, com todas as informações sobre a mesma, encontra-se nesta 

sala. 

 

XI. Conselho Executivo 

 Horário de Funcionamento: coincide com o da escola. 

 

XII. Reprografia 

 Horário de Funcionamento: 8h15 - 13h / 14h - 16h / 17h - 22h30; 

 Os pedidos têm de ser feitos, pelo menos, com 48 horas de antecedência; 

 

XIII. Plataforma Individual 

 No sentido de promover e facilitar a comunicação entre a escola e comunidade 

escolar (encarregados de educação, professores, alunos entre outros), foi criado o 

sítio http://www.esfnnet.com/namora/ . Neste é possível encontrar o Regulamento 

Interno, o plano Anual de Atividades, o Projeto Educativo de escola para além de 

outros documentos; 

 Na presente data, muitos dos documentos disponíveis ainda são referentes ao 

ano transato. 

 

XIV. Cartões de Identificação 

 Cada aluno, professor ou funcionário possuirá um cartão multiuso que serve 

para identificação, pagamentos e marcação de refeições. 

 O carregamento do cartão só poderá ser efetuado na papelaria, uma vez que o 

Kiosque existente no pavilhão D não está em funcionamento. Os cartões são 

intransmissíveis e só serão aceites se estiverem em boas condições. 

 

Os espaços diretamente relacionados com a Educação Física serão descritos, 

em pormenor, numa parte posterior do trabalho. 

http://www.esfnnet.com/namora/
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Por último, mas não menos importante, gostaríamos de referir que, pelo menos, 

todos os pavilhões têm uma pintura na zona das escadas (existem também pinturas ou 

outras de expressão em salas específicas), o que reflete um esforço por parte da 

direção da escola em integrar os contributos dados por professores e alunos.  
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5. Caracterização da Comunidade Escolar 

5.1. Alunos e Encarregados de Educação 

A ESFN possui mais de mil alunos, divididos pelo 3º ciclo do Ensino Básico, 

Ensino Secundário e Ensino Noturno (PEE, 2007). A população escolar é oriunda na 

sua maioria das Escolas Básicas 2,3 de Alfornelos e Brandoa, tendo características 

muito heterogéneas tendo em conta o meio socioeconómico de onde provém os 

estudantes (PEE, 2007). 

A maioria dos estudantes pertence a um nível socioeconómico médio e baixo, 

existindo um número significativo de alunos com graves carências económicas 

(Regulamento Interno, 2007). Destes, muitos vivem em casas com fracas condições 

onde não existe um local próprio e adequado para estudar (Regulamento Interno, 

2007). Importa referir que 30% dos alunos do Ensino Básico e 14% do Ensino 

Secundário são apoiados pelos serviços de Acção Social Escolar (Avaliação Externa, 

2008). A maioria dos alunos provém de famílias com baixos níveis de escolaridade, 

predominado os pais com frequência da antiga 4ª classe e sem hábitos de leitura. 

Frequentemente estes estudantes têm mais dificuldades de aprendizagem 

(Regulamento Interno, 2007). 

Muitos dos pais dos alunos da Escola Secundária Fernando Namora, tal como foi 

referido anteriormente, apenas detêm o 1º ciclo de formação académica; as mães têm 

uma percentagem mais elevada ao nível do 2º Ciclo e 3º Ciclo, mas, são os pais que 

maioritariamente detêm o Ensino Secundário e Cursos Médios e Superiores (PEE, 

2007).   

Em relação aos pais, as categorias profissionais mais representadas são as do 

pessoal dos serviços e vendedores (30,2%) e operários e trabalhadores especializados 

ou semiespecializados (19,3%); Relativamente às mães as categorias que mais se 

destacam são: pessoal dos serviços e vendedores (26,8 %) e trabalho não 

especializados, tal como empregada/auxiliar ou doméstica – 28,4% (PEE, 2007). Em 

termos gerais, as mães encontram-se num estatuto socioeconómico mais baixo 

comparativamente com os pais (PEE, 2007). Apesar de todo o esforço que a Escola 
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tem evidenciado no sentido de que sejam criadas, não tem sido possível manter em 

funcionamento de forma continuada a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação (PEE, 2007). Quanto À Associação de Estudantes, foram realizadas eleições 

este ano, pelo que é expectável que seja criada uma boa dinâmica pelos alunos.  

 

5.2. Corpo Docente e Funcionários 

Em termos gerais, a escola tem presentemente 147 professores, 69% dos quais 

são do quadro de nomeação definitiva e 85% profissionalizados; Tem 11 funcionários 

administrativos dos quais um Chefe de Serviços e um oficial principal, e 36 funcionários 

auxiliares de acção educativa, dos quais, dois são guardas-nocturnos; deste pessoal 

64% pertence ao quadro da Escola, sendo os restantes contratados (Regulamento 

Interno, 2007). 

Através da leitura do Projecto Educativo de Escola (2007) podem-se retirar 

várias informações acerca dos docentes, funcionários da ESFN. 

O corpo docente é maioritariamente do Quadro de Escola, dando resposta a 

cerca de 75% das necessidades da escola. 
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A escola possui cerca de 46 funcionários: 
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6. Recursos Temporais 

 

Calendário Escolar 

Períodos Início Termo 

1.º 15 de setembro 16 de dezembro 

2.º 3 de janeiro 23 de março 

3.º 10 de abril 15 de junho 

 

Interrupções Letivas 

Interrupções Datas 

1.º Entre 19 a 30 de dezembro de 2011 

2.º Entre 20 e 22 de fevereiro de 2012, inclusive 

3.º Entre 26 de março e 9 de abril de 2012, inclusive 

 

Número de Dias por Período 

Períodos 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Total 

1.º 13 13 13 12 14 65 

2.º 11 12 12 12 12 59 

3.º 9 10 10 10 10 49 

Total 33 35 35 34 36 173 
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7. Oferta Educativa 

A oferta educativa da escola inclui o 3º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário, quer em regime diurno como em regime nocturno (PEE, 2007/2010). Nos 

últimos anos a escola tem feito uma aposta no sentido de diversificar a oferta formativa 

para ter hipótese de responder às necessidades e expectativas da comunidade em que 

está inserida, como estratégia para combater o insucesso e prevenir o abandono 

escolar (PEE, 2007/2010). 

E
n
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n

o
 
D
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o
 

3
º
 
C

i
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l
o
 

Ensino Regular 

Percurso de Currículos Alternativos 

CEF – Cursos de Educação e Formação: 

 Assistente Admistrativo, nível 2, tipo 2; 

 Pintura e Decoração de Cerâmica, nível 2, tipo 2; 

 Instalação e Operação de Sistemas Informáticos, 
nível 2, tipo 3. 

E
n
s
i
n

o
 
S

e
c
u
n
d
á
r
i
o

 

Cursos Profissionais: 

 Técnico de Apoio Psicossocial; 

 Técnico de Gestão; 

 Técnico de Secretariado; 

 Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

Prosseguimento de Estudos: 

 Línguas e Humanidades; 

 Ciências e Tecnologias; 

 Artes Visuais. 
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EFA - Educação e Formação para Adultos: B3 – 

Formação Escolar 

Português para todos: A1 + A2 

Formação em Competências Básicas 

E
n
s
i
n

o
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e
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n
d
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o
 

EFA - Educação e Formação para Adultos: 

S – tipo A - Escolar 

Tabela 1 - Estrutura curricular 2011-2012 
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8. Análise de Documentos 

Ao interpretar a documentação interna da escola articulando-a com a legislação 

em vigor, sintetizou-se um conjunto de informações que visam orientar e regular a 

função docente nesta escola. Para além disso, apresenta-se de seguida uma breve 

caracterização dos órgãos de gestão da escola. 

 

8.1. Caracterização dos Órgãos de Gestão da Escola 

São órgãos de administração e gestão da escola (Regulamento Interno, 2009): 

a) O Conselho Geral; 

b) O Diretor; 

c) O Conselho Pedagógico; 

d) O Conselho Administrativo. 

 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, com respeito pelos princípios consagrados na 

Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. (Regulamento 

Interno,2009). 

O Conselho Geral é composto pelos seguintes representantes: 

Representantes Nº 

Docentes 7 

Alunos 2 

Pais e Encarregados de Educação 4 

Pessoal não docente 2 

Autarquia 3 

Comunidade Local 3 

Total 21 

Tabela 2 - Representantes do Conselho Geral 
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É da competência do Conselho Geral, entre outras: Aprovar o Projeto Educativo 

e acompanhar e avaliar a sua execução; aprovar o Regulamento Interno da escola; 

aprovar o Plano Anual de Atividades; definir os critérios para a participação da escola 

em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 

O Diretor é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial (Regulamento Interno, 2009). 

São competências do Diretor: definir o regime de funcionamento da escola; distribuir o 

serviço docente e não docente; e exercer o poder disciplinar em relação aos alunos. 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didáctico, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente e não docente (Regulamento Interno, 2009). 

O Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes elementos: 

a) Diretor; 

b) Coordenadores dos departamentos curriculares; 

c) Coordenador dos Diretores de Turma do 3.º ciclo do ensino diurno; 

d) Coordenador dos Diretores de Turma do ensino secundário diurno; 

e) Representante dos cursos Profissionais, de Educação e Formação (CEF) e 

Tecnológicos; 

f) Representante do ensino noturno; 

g) Coordenador dos projetos e das atividades de complemento curricular; 

h) Representante dos serviços técnico-pedagógicos; 

i) Representante dos alunos do ensino secundário diurno; 

j) Representante dos alunos do ensino nocturno; 

k) Representante do pessoal não docente; 

l) Representante dos pais e encarregados de educação. 
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Ao Conselho Pedagógico compete, entre outras: elaborar a proposta de Projeto 

Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; adoptar os manuais escolares, 

ouvidos os departamentos curriculares; promover e apoiar iniciativas de natureza 

formativa e cultural (Regulamento Interno, 2009). 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira da escola, nos termos da legislação em vigor (Regulamento Interno, 2009).  

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua, que 

secretaria. 
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SubDirector Adjuntos

Serviços Administrativos

Serviços Técnico-pedagógicos

Serviços de P.O.

Docente de Educação Especial

Núcleo de Educação Especial

Docente de A.P.A.

Núcleo de A.P.A.

Tuturias

Sala B12

Análise de Situaçoes Discip.

Gabinete do Aluno

Biblioteca Escolar/Centro de R.E.

Serviço de Acção Social Escolar

Serviços Conselho Administrativo Conselho Pedagógico Estruturas de CESP

Ensino Recorrente Nocturno

Mediador dos Cursos de EFA

Cursos Profissionais

Cursos de Educação e Formação

Cursos Tecnológicos

CP, CEF e Tecnológicos

Coordenadores Pedagógicos

História

Geografia

Filosofia

Formação Ética e Religiosa

210

TE (ex. 12º grupo C)

TE

Ciências Sociais e Humanas

Língua Portuguesa

Línguas Estrangeiras

Línguas

Matemática

Ciências Naturais

Ciências Fisico-Químicas

550, 530 (ex. 12º A e B)

Matemática e Ciências Experimentais

530 (ex. 12º D)

600

620, 910 e TE

Expressões

Departamentos Curriculares Conselhos de Turma Conselhos de DT

DIRECTOR EQUIPA PTE

CONSELHO GERAL

8.2. Organigrama da Escola 

Com base no Regulamento Interno aprovado em reunião do Conselho Geral Transitório em Fevereiro de 2009, foi 

elaborado o organigrama da escola. 
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8.3. Avaliação Externa da Escola (2 Bom e 3 Muito Bom) 

Dentro de cada escola existem 2 tipos de avaliação, a avaliação interna que 

corresponde à avaliação dos professores e se realiza de 2 em 2 anos, e a avaliação 

externa que corresponde a avaliação da própria escola e é realizada pelo IGE (Instituto 

Geral de Educação), sendo também sugerida de 2 em 2 anos. As escolas são 

avaliadas segundo um dos seguintes critérios: 

- Candidatura da própria escola à avaliação, em resposta ao convite da 

IGE (Inspecção Geral de educação); 

- Indicação, pelo Instituto Geral de Educação, com o consentimento da 

direção de cada escola. 

A última avaliação externa teve os seguintes resultados: 

Resultados – Bom 

Os resultados académicos correspondentes ao triénio de 2004-2007 

demonstraram que a taxa de transição para o 3º Ciclo tem variado para os três níveis 

deste ciclo de ensino. Nos cursos do Ensino Secundário existiu uma evolução positiva 

do sucesso académico, apesar de estes ainda não serem consistentes (Avaliação 

Externa, 2008).  

Os alunos dos diferentes níveis de ensino demonstraram conhecer as regras 

de funcionamento da escola. Contudo, os episódios de indisciplina têm vindo a 

aumentar, mais em número do que em gravidade (Avaliação Externa, 2008). 

Segundo o documento de Avaliação Externa (2008), a escola valoriza e 

estimula as aprendizagens escolares e educativas dos alunos, neste sentido têm-se 

criado alternativas, como a criação de Cursos de Educação e Formação, Cursos 

Tecnológicos e Profissionais. 

Os pais e encarregados de educação têm uma boa opinião da escola porque 

consideram que esta possui bons profissionais, com os alunos a serem considerados 

sempre a principal prioridade da Escola (Avaliação Externa, 2008). 

 

Prestação do Serviço Educativo – Bom 
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Ao nível da prestação do serviço educativo existe uma boa articulação entre 

o trabalho dos vários professores, da mesma disciplina e entre disciplinas do mesmo 

departamento, tendo em vista as necessidades educativas de cada aluno (Avaliação 

Externa, 2008).  

A escola ainda não tem estabelecida uma rotina de acompanhamento e de 

supervisão da qualidade pedagógica e científica dentro da sala de aula, ocorrendo esta 

de forma indireta e informal entre os docentes e, formalmente, nas reuniões de 

conselho de turma e dos grupos disciplinares (Avaliação Externa, 2008). 

De uma forma geral e segundo a Avaliação Externa de 2008, o apoio 

pedagógico é atribuído de forma preferencial ao professor da disciplina. Quando isso 

não é possível, são os professores de apoio e da disciplina que estão responsáveis por 

definir as competências fundamentais a desenvolver.  

Para finalizar este ponto, convém referir que a escola desenvolve um 

conjunto de projetos e atividades de enriquecimento curricular, importantes para a 

aprendizagem e desenvolvimento da dimensão cívica, social e artística do aluno 

(Avaliação Externa, 2008). 

Organização e Gestão Escolar – Muito Bom 

O Projeto Educativo de Escola elaborado para os anos de 2007-2010 tem 

como base princípios pedagógicos e objectivos hierarquizados, com metas que podem 

ser quantificáveis. De realçar que o Plano Anual de Atividades e o Projeto Curricular de 

Escola estão em articulação com o Projeto Educativo de Escola, tendo como base os 

princípios orientadores deste documento (Avaliação Externa, 2008).  

Em termos de gestão de recursos humanos, de referir que o órgão de 

gestão tem em linha de conta os perfis necessários para as diferentes funções e as 

competências pessoais e profissionais de cada um (Avaliação Externa, 2008). 

Segundo a Avaliação Externa realizada no ano 2008, normalmente a 

formação dos recursos humanos decorre das ofertas do Centro de Formação e dos 

interesses individuais, tendo sempre em consideração as necessidades da escola, 

embora nos últimos dois anos a oferta tenha sido reduzida.  

Segundo o documento anterior, a Escola rege-se por princípios de igualdade 

e justiça entre as diversas estruturas e, de uma forma geral, as diferentes estruturas 
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encontram as soluções mais adequadas à especificidade de cada caso. Este fato tem 

reflexo nos alunos, já que estes afirmam que são tratados de forma justa, numa Escola 

que não estabelece diferenças. 

Liderança – Muito Bom 

O Conselho Executivo hierarquiza e calendariza os seus objetivos, bem como a 

solução dos problemas, de maneira a ter metas claras e avaliáveis (Avaliação Externa, 

2008). A Escola pretende ser uma referência não só pela sua qualidade, gestão, 

ambiente e profissionalismo, mas, também ser conhecida por docentes, discentes e 

funcionários (Avaliação Externa, 2008). 

Segundo a Avaliação Externa de 2008, os responsáveis pelos órgãos de 

gestão e de administração das diferentes estruturas internas conhecem a sua acção, 

estão motivados e valorizam o papel decorrente da natureza das funções específicas 

de cada elemento da estrutura.  

De realçar que existe abertura à inovação e perante os problemas são 

procuradas soluções alternativas que visem, fundamentalmente, alcançar o sucesso 

dos alunos, através da diversificação da oferta formativa e com incremento das 

tecnologias de informação (Avaliação Externa, 2008).  

Capacidade de Auto-regulação e Melhoria da Escola – Muito Bom 

A ESFN demonstrou uma forte capacidade em organizar e dispor de uma 

estrutura de monitorização do seu progresso (Avaliação Externa, 2008). É notória a 

existência de uma prática de auto-avaliação participada, que envolve ativamente a 

comunidade educativa na recolha e análise de informação que seja relevante para uma 

constante melhoria (Avaliação Externa, 2008). Em resultado deste processo foi 

possível identificar os pontos fortes e aqueles em que é necessário melhorar. 

Segundo a Avaliação Externa de 2008, a progressiva melhoria dos resultados 

escolares, a estabilidade e motivação dos professores, a qualidade do clima 

organizacional, o esforço para aumentar a participação da comunidade e as dinâmicas 

criadas pela liderança demonstram que a Escola tem desenvolvido a sua atividade 

numa base que garante a sua sustentabilidade.  
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8.4. Faltas 

A falta corresponde à ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de 

frequência obrigatória, ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição. Estas são 

registadas pelo professor e pelo Diretor de Turma ou coordenador pedagógico em 

suportes administrativos adequados e comunicadas ao Encarregado de Educação.  

Segundo o estatuto do aluno, o Regulamento Interno (2009) da escola pode 

qualificar como falta a comparência do aluno às actividades escolares sem se fazer 

acompanhar do material necessário, assim e segundo o Regulamento Interno (2009) o 

aluno fica sujeito a marcação de falta após três ocorrências e deve ser este fato 

comunicado ao Encarregado de Educação. O mesmo procedimento se deve aplicar às 

situações de atraso às atividades escolares. 

No que respeita à justificação de faltas importa referir que na republicação 

do estatuto do aluno surge uma nova alínea em que está prevista a comparência a 

consultas pré-natais, período de parto e amamentação. 

Ainda segundo o novo estatuto, a partir do 2º ciclo até ao Secundário, o 

aluno não pode exceder o número de faltas injustificadas correspondente ao dobro do 

número de tempos letivos por disciplina. Quando é atingido metade do limite de faltas 

injustificadas, os pais ou encarregados de educação devem ser convocados pelo 

diretor de turma.  

Quanto aos efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas, a lei 

não é clara, existindo algumas dúvidas. No entanto, refere que a violação do limite de 

faltas injustificadas obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que 

incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e 

que permita recuperar o atraso das aprendizagens. Para além disso, está legislado que 

este plano individual de trabalho só pode ocorrer uma única vez para cada aluno no 

decurso de cada ano letivo. 

 

8.5. Disciplina  

Será passível de aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 

sancionatória, o aluno cujo comportamento contrarie as normas de conduta e de 

convivência que se traduza no incumprimento do dever estabelecido no Regulamento 
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Interno. Como este documento referente ao presente ano letivo ainda não foi elaborado 

teremos por base algumas considerações do novo estatuto do aluno (Setembro 2010). 

No novo estatuto do aluno surge uma alínea que visa esclarecer as participações 

destas ocorrências. Assim, o professor ou membro do pessoal não docente que 

presencie ou tenha conhecimento de comportamentos susceptíveis de constituir 

infracção disciplinar nos termos do artigo anterior deve participá-los imediatamente ao 

diretor do agrupamento de escolas. Para além deste, também qualquer aluno que 

presencie tais comportamentos deve comunica-los imediatamente ao diretor de turma.  

 No caso destes comportamentos se verificarem dentro da sala de aula, está 

previsto no regulamento interno que o professor deverá encaminhar o aluno para a sala 

D9, com uma tarefa definida, constituindo esta uma das medidas corretivas possíveis. 

Estas têm objectivos pedagógicos visando a correção do comportamento perturbador e 

o reforço da formação cívica e democrática dos alunos, enquanto as medidas 

disciplinares sancionatórias, para além do objetivo pedagógico, têm também finalidades 

punitivas, consoante a gravidade da situação. Estas medidas têm a partir deste ano, 

que estar em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos 

da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da 

turma. 

 

 

8.5.1. Medidas Corretivas 

 As medidas corretivas previstas no novo estatuto do aluno são: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula e de mais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar; 

c) As tarefas e atividades de integração na escola (realização de fichas 

de trabalho, frequências na sala de estudo, realização de tarefas no centro de recursos, 

manutenção dos espaços escolares); 

d) O condicionamento do acesso a espaços escolares ou de utilização 

de material e equipamentos sem prejuízo das atividades letivas; 

e) A mudança de turma. 
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 A medida corretiva é da exclusiva competência do professor da disciplina, e 

implica a permanência do aluno na escola e acarreta, ou não, a falta ao aluno e quais 

as atividades que este deve desenvolver. Caso o professor decida marcar falta, esta é 

injustificada e deverá ser participada ao Diretor de Turma. O Diretor de Turma, em 

colaboração com os restantes professores determinam quando e como será aplicada a 

atividade ou a medida corretiva ao aluno. Sempre que o aluno for menor de idade, o 

encarregado de educação será informado. 

 

8.5.2. Medidas disciplinares sancionatórias 

 Segundo o estatuto do aluno, as medidas disciplinares sancionatórias traduzem 

uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno. Assim são medidas 

sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão por um dia; 

c) A suspensão da escola até 10 dias úteis; 

d) A transferência de escola. 

 A aplicação destas medidas está dependente da decisão do gabinete do aluno, 

no qual é aberto um processo. A título de curiosidade, ocorrem cerca de cinquenta 

processos disciplinares por ano. 

 

8.6. Visitas de Estudo 

 Atendendo ao fato de as atividades de estágio passarem também pela 

estruturação, organização e dinamização de atividades de envolvimento com o meio, 

será de todo importante, percebermos e entendermos as implicações burocráticas e 

institucionais que este tipo de atividades implica para que se evitem o máximo de 

imprevistos. 

 Desta forma, de acordo com o Regulamento Interno da Escola (2009), 

seguidamente se apresentam as principais indicações definidas pela escola para este 

efeito: 
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Organização das Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo 

de cada disciplina, Departamento, do Conselho de Turma e respetivo Projeto Curricular 

e Projeto Curricular de escola, devendo ser planificadas e concebidas de acordo com 

os conteúdos programáticos das diversas áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares, respeitando os seguintes itens: 

a. Razões justificativas da visita;  

b. Objetivos específicos; 

c. Guiões de exploração do (s) local (ais) a visitar; 

d. Aprendizagens e resultados esperados; 

e. Regime de avaliação dos alunos e do projeto; 

f. Calendarização e roteiro da visita; 

g. Docente (s) a envolver (deve respeitar-se a proporção de um 

professor para quinze alunos); 

h. Apresentação obrigatória de um Plano de Ocupação /proposta de 

atividades para os alunos não participantes na visita de estudo. 

2. O Diretor de Turma, depois de planificada a visita de estudo e 

preenchido o impresso próprio, no qual deverá constar, entre outros dados, a data da 

reunião de pais em que foi aprovada a respetiva atividade e o valor orçamental, entrega 

o referido impresso ao Conselho Executivo. 

3. Se, excecionalmente não for possível realizar a reunião prevista no 

ponto anterior, considera-se aprovada a visita de estudo/atividade desde que os pais e 

encarregados de educação declarem, por escrito, autorizar a participação do seu 

educando na referida atividade. 

4. As visitas de estudo deverão ser aprovadas, na generalidade pelo 

Conselho Pedagógico, e na especialidade pelo Conselho Executivo. 

5. Dever-se-á evitar a realização de visitas de estudo no 3º período, 

tendo em consideração a proximidade das avaliações finais. 

6. O professor organizador comunicará ao Encarregado de Educação do 

aluno, utilizando o impresso próprio, o projeto de visita de estudo, indicando tipo de 

atividade, objetivos da atividade, material necessário, data, local, horário de partida e 

chegada e tipo de transporte.  
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7. O Encarregado de educação deverá preencher o impresso de 

autorização da participação do seu educando na visita, bem como um termo de 

responsabilidade pelos eventuais danos que o seu educando venha a causar no 

decurso da visita, independentemente de qualquer procedimento disciplinar a que o 

aluno venha a ser sujeito. 

8. O aluno deverá entregar a autorização de visita e respetivo termo de 

responsabilidade, assinados pelo encarregado de educação, até 48 horas antes da 

visita. 

9. O professor responsável deverá fornecer ao Conselho Executivo uma 

lista dos alunos que irão participar na atividade, identificando claramente cada um 

deles (Nome, número do Bilhete de Identidade, ano, turma, número). 

10. Deverá ainda colocar no Livro de Ponto, com 48 horas de 

antecedência, uma informação onde devem constar os nomes dos alunos que não 

participam na visita. 

11. Aos alunos que não participarem na visita de estudo e não 

comparecerem às aulas será marcada falta de presença. 

12. Os professores que não podem cumprir as suas atividades letivas, 

porque os alunos se encontram em visita de estudo, devem registar o fato no livro de 

ponto, não numerando a lição. 

13. Os professores acompanhantes devem assinar, numerar e sumariar 

as aulas lecionadas às turmas participantes na visita de estudo caso esta se realize no 

âmbito da sua disciplina. Caso a visita não esteja especificamente relacionada com os 

conteúdos da sua disciplina deve assinar o livro de ponto sem numerar a lição. 

14. Os professores que acompanham os alunos na visita de estudo e que 

por esse motivo não podem cumprir o seu horário letivo, deverão elaborar planos de 

ocupação para os alunos das turmas que ficam sem aulas. Esses planos deverão ser 

entregues no Conselho Executivo até 48 horas antes da data da realização da visita. 

15. Após a realização da visita de estudo, deve o professor organizador 

entregar, ao Conselho Executivo, o relatório de avaliação da actividade. 

16. É da responsabilidade do professor organizador avaliar as condições 

em que decorre a atividade, tendo autonomia para, no caso de verificar que não se 

encontram reunidas as condições mínimas de segurança e/ou eficácia, interromper 

e/ou adiar a atividade.  
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17. O professor organizador procederá, em questões de infração por 

parte do aluno, segundo as normas gerais de comportamento aplicadas na sala de 

aula, com as adaptações decorrentes das características da visita de estudo. 

No Ensino Básico e no Ensino Secundário as deslocações devem realizar-se 

em transporte fretado, podendo, no entanto, realizar-se a pé ou em transporte publico 

sempre que estas situações o justifiquem e desde que os professores acompanhem os 

alunos durante todo o percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA    NEEF/FN  

 

Caracterização da Escola  41 

9. Realidade da Educação Física 

 Dentro da ESFN a disciplina de Educação Física não possui um departamento 

independente. O Grupo de Educação Física faz parte do Departamento de Expressões, 

em conjunto com as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. 

 

9.1. Recursos Espaciais 

 

Espaços Interiores 

A escola disponibiliza um pavilhão polidesportivo que data de 1999 e, em termos 

de noção espacial, alberga um campo de Futsal com as medidas oficiais. Este pavilhão 

encontra-se ainda num estado de conservação muito bom, muito devido ao 

cumprimento intransigente das regras de utilização do pavilhão, postas em prática 

pelos funcionários e professores de Educação Física. O pavilhão é então composto por 

2 andares que a seguir se apresentam: 

 

Piso 0: 

 Sala de Professores de Educação Física, com 2 

WC’s banho; 

 1 WC para os funcionários; 

 4 Balneários para os alunos: 2 para rapazes e 2 

para raparigas (cada um deles tem capacidade 

para 2 turmas em simultâneo); 

 Arrecadação para o material de limpeza; 

 Arrecadação para o material desportivo;  

 Bancadas em cimento ao longo do espaço 

principal; 

 Espaços para a Educação Física (espaço principal 

e ginásio); 

 Uma parede de escalada com 4 vias de diferentes 

graus de dificuldade. 

 

Ilustração 8 - Entrada do pavilhão 

Ilustração 9 - Pavilhão 

Ilustração 10 - Balneários 
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Neste piso existem também, uma arrecadação por baixo das bancadas, um bar, 

com arrecadação para material e 2 WC’s públicos que não são utilizados. 

Existem ainda 4 saídas do pavilhão em que uma delas é de emergência. 

 Piso 1: 

 Galeria; 

 Sala G1, esta sala está equipada com 15 computadores e tem 

capacidade para 30 alunos. 

 

Espaços Exteriores 

Para além dos espaços exteriores da escola e acessos aos pavilhões, a escola 

dispõe ainda de um campo exterior em cimento com as marcações do campo de 

Andebol e Ténis, de uma pista de Atletismo com três corredores e de um campo de 

Voleibol também em cimento. 

9.2. Recursos Materiais 

Há toda uma lista do material que se encontra à disposição dos professores de 

Educação Física, para cada um dos espaços (1, 2, 3 e 4). Acrescentando, existem 

espaços e materiais que detêm particularidades que poderão condicionar de forma 

determinante não só a leccionação das aulas, como o planeamento de cada professor. 

Assim, seguidamente se inventariam as condicionantes materiais que deverão ser 

levadas em conta na utilização de cada espaço: 

 Com base nas informações do anexo B, os materiais à disposição do GEF para 

a prática das diferentes modalidades encontram-se repartidos de igual forma 

pelos diferentes espaços em que podem ser utilizados; 

 Prioridade de utilização da aparelhagem para os professores que realizam os 

testes de condição física; 

 Prioridade de utilização da aparelhagem para os professores que se encontrem 

no espaço 3 (esta prioridade apenas se coloca se não houver nenhum professor 

a realizar os testes de condição física – p.e. teste de resistência aeróbia); 

 Possibilidade de colocar a rede de Badminton longitudinalmente ao campo 1 à 

altura da rede de Voleibol (benefício claro no aumento de tempo prática e 

número de alunos na mesma actividade); 
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 Possibilidade de utilização do espaço que não se encontra a ser utilizado no 

momento da aula; 

 Necessidade de gerir os materiais disponíveis de igual forma entre os diferentes 

professores (caso não se verifiquem situações de prioridade de material); 

 Necessidade de requisição da chave dos cadeados dos postes de Voleibol à 

funcionária do pavilhão; 

 Necessidade de requisição prévia do material à funcionária do pavilhão e 

colocação do mesmo no espaço de aula pela própria funcionária; 
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Nome do Professor Data de Nasc. Vínculo Anos de Serviço G. Académico Turmas 

Ana Sofia M. A. Amaro Nunes 15-01-1972 Quadro 16 Licenciatura 12º1, 10º1, 12º5 

Cláudia Filipa Cerveira Santos 10-12-1988 Estágio Pedagógico 0 Estágio 7º1 

Luís Cardoso P. Jeremias 14-04-1989 Estágio Pedagógico 0 Estágio 7º2 

Hamilton Marcus Alcoforado Santos 14-10-1974 Quadro 15 Mestrado 11º3, 11º1, G3 

Paulo 14-08-1977 Contratado 10 Licenciatura 
S3, GD1,AP5,PCA,AP3,G4,9I, 

S5, 8A 

Maria Goretti A. Teixeira Envagelista 25-03-1955 Quadro 31 Licenciatura 7º3, 10º3, S4, AP4, 

Maria José Oliveira Valamatos 14-07-1971 Destacamento 15 Mestrado 9º3, 9º1, 9ºA, 9º2, 9º4 

Marta Feio Ferreira 26-02-1960 Quadro 24 Licenciatura 8º1, 12º3, GD1, 8º2, 

Rita Antunes 12-03-1974 Destacamento 15 Licenciatura PDD, 

Sónia Anjos 06/10/1987 Estágio Pedagógico 0 Estágio 7º4 

Susana Almeida 29-05-1979 Destacamento 8 Licenciatura 8º4, 8º3, 12º4, 12º2 

Tiago Alberto A. Silveira Ramos 24-07-1972 Quadro 17 Licenciatura 11º2, 11º4, PDR, 11º5 

Vera Lisa A. Serina Conceição 28-10-1957 Quadro 19 Licenciatura 
7º5, 10º2, 10º4, 10º5 

 

Tabela 3 - Caracterização do GEF 
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9.3. Recursos Humanos - Pessoal Docente 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Funções dos elementos do GEF 

Coordenadora do Departamento de Expressões Mª Helena Madureira 

Sub-Coordenadora do Departamento de Expressões Vitor 

Coordenadora do Grupo de Educação Física M.ª Goretti Evangelista 

Director de Instalações Vera Conceição 

Coordenadores do Curso Tecnológico de Desporto Rita Antunes 

Coordenador do Núcleo de Estágio de Educação Física Hamilton Santos 

Coordenadora do Desporto Escolar Maria José Valamatos 
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  Relativamente à organização do GEF, ficou estabelecido que as reuniões deste 

departamento seriam à quarta-feira das 14h15 às 16h, estando sempre sujeita a 

convocatória até um período de quarenta e oito horas antes da mesma.  

Sempre que se inicia um novo ano e a escola recebe um novo grupo de estágio, 

a tarefa destes torna-se bastante facilitada pela elevada organização do grupo, que 

contém todo o tipo de documentos necessários para iniciar a leccionação das aulas de 

uma forma organizada. Nesta escola existe um Projecto Curricular de Educação Física 

que nos fornece várias informações e instrumentos para podermos utilizar na 

avaliação. Tem, por exemplo, definidos todos os níveis de desempenho em cada uma 

das matérias nucleares, bem como as fichas de registo a utilizar nas aulas. No entanto, 

considera-se fundamental a existência de um plano plurianual que permitisse 

estabelecer objectivos diferentes para cada ano de escolaridade, adaptados ao 

contexto escolar.  

 

9.4. Pessoal Não Docente 

De acordo com o Regulamento Interno da escola e vivências diárias no espaço 

escolar, as principais funções dos funcionários no pavilhão gimnodesportivo deverão 

passar pelo auxílio e apoio aos professores de Educação Física e aos alunos, 

nomeadamente: 

 

 Colocar e recolher o material requisitado pelos professores no espaço de 

aula; 

 Impor aos alunos as normas e regras de utilização do pavilhão, por 

exemplo, verificação dos ténis de todos os alunos antes da entrada no pavilhão; 

 Abrir e fechar os balneários de acordo com as solicitações e exigências 

escolares; 

 Assegurar a limpeza do pavilhão; 
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 Permanecer, durante o horário de trabalho, no local que lhe está 

atribuído, consoante as suas funções, nunca se ausentando, sem disso dar 

conhecimento ao seu superior hierárquico directo; 

 Cumprir integralmente as ordens de serviço dadas pelos superiores 

hierárquicos. 

 

Apesar de haver alguma rotatividade de funcionários pela escola de acordo com 

as necessidades e solicitações do Concelho Executivo, existe um grupo restrito de 

funcionários que normalmente se encontra em serviço no pavilhão gimnodesportivo. 

Seguidamente se apresentam os referidos funcionários: 

 

Funcionário Conhecida por: Horário 

Isabel Caseiro D.ª Isabel 7:30 às 15:30 

D. Helena Melo D.ª Helena 09:00 às 17:00 

Ana Sousa D.ª Ana 16:30 às 00:00 
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10. Funcionamento da Disciplina de Educação Física 

10.1. Sistema de Rotação dos Espaços - Roulement 

De acordo com os recursos anteriormente apresentados, o GEF organizou e 

estruturou um sistema de rotação pelos espaços que é melhorado todos os anos – a 

partir do qual todos os professores se orientam. A gestão dos recursos espaciais 

resultou na estruturação de 4 espaços: 

 

 Espaço 1 – É constituído pelos dois 

primeiros terços do pavilhão. É composto por 4 

tabelas de Basquetebol, uma das balizas do campo 

de Futsal que atravessa todo o pavilhão e permite 

a colocação simultânea de 2 redes de Badminton 

ou 2 redes de Voleibol. 

 

 Espaço 2 – É constituído pelo terceiro terço do 

pavilhão. É composto por 2 tabelas de Basquetebol, uma 

das balizas do campo de Futsal que atravessa todo o 

pavilhão e permite a colocação de uma rede de Badminton 

ou de uma de Voleibol. 

 

                                                           

 

 

 Espaço 3 – É um dos espaços que o pavilhão 

alberga e encontra-se separado dos restantes. É dentro 

deste que se encontram os diversos materiais para a 

prática das diferentes modalidades de Ginástica: argolas, 

barra fixa, plintos, colchões de quedas, colchões de 

Ilustração 11 - Espaço 1 

Ilustração 12 - Espaço 2 

Ilustração 13 - Espaço 3 



 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA    NEEF/FN  

 

Caracterização da Escola  49 

Espaço 1 Espaço 3 Espaço 2 Espaço 4 

ginástica, tapete de rolo, minitrampolins, trampolins reuther, trave olímpica,       

espaldares e ainda  bolas suíças.   

 

 

 

 Espaço 4 – Este é o espaço exterior, sendo 

constituído por uma pista de atletismo com dois corredores 

e marcações de 40 e 50 metros, um campo de Voleibol 

sem medidas oficiais e um campo com as medidas de um 

campo de Andebol. Todo o espaço possui um pavimento 

em cimento. 

 

 

 

 

Neste Roulement, foi definido pelo GEF que, a partir do ano lectivo 2008/2009, a 

rotação dos professores pelos diferentes espaços seria de duas em duas semanas de 

acordo com o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

De forma a facilitar a percepção de cada um dos espaços, seguidamente se 

apresenta um esquema dos espaços existentes: 

 

 

 

 

Ilustração 14 - Espaço 4 
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As divisões do pavilhão em cada um dos espaços são feitas através da 

utilização de cortinas de pano que separam o pavilhão em toda a sua largura. 

Por definição do GEF, a rotação dos espaços (Roulement) é realizada da 

seguinte forma: do espaço 1 para o 3, seguidamente para o 2 e finalmente para o 4, 

retomando posteriormente ao 1 e assim sucessivamente ao longo do ano. Cada uma 

das rotações tem a duração de duas semanas, à excepção do primeiro mês de aulas 

(de 16 de Setembro a 16 de Outubro) em que estas tiveram a duração de uma semana 

devido à Avaliação Inicial. 
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Pavilhão 
Ilustração 15 -Mapa do Pavilhão e Campo Exterior 
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Caso não seja possível lecionar no espaço 4 (i.e. razões meteorológicas) a 

turma que aqui se encontrar irá ocupar o espaço 1 (dois terços do pavilhão) ou, se já 

existir aqui uma turma, o espaço 1 é dividido ao meio e a turma que estiver no espaço 

4 ocupa o primeiro terço do pavilhão. Outra das razões que justificam esta rotação é 

que caso haja necessidade de uma turma recorrer ao espaço 3 (por motivos de 

avaliação de alguns alunos, por exemplo), estando no espaço 2, poderá fazê-lo sem 

grande perda de tempo na gestão do material. 

Neste sentido e de acordo com o contexto de ensino em que este plano se 

insere (Roulement), seguidamente se apresenta a polivalência dos espaços 

relativamente às matérias que fazem parte do PCEF para o 7º ano: 

 

Legenda: com preenchimento verde encontram-se as matérias que têm prioridade no espaço ou que, 

preferencialmente, deverão lá ser lecionadas (de acordo com as informações do anexo C, com as decisões do GEF 

e as particularidades de cada um dos espaços). A cruz indica os espaços onde é possível leccionar a matéria 

indicada (de acordo com as disponibilidades de material ou por imposição das próprias matérias). 

   Espaço 1 Espaço 2 Espaço 3 Espaço 4 

M
A

T
É

R
IA

S
 

JDC 

Voleibol X X  X 

Basquetebol X X  X 

Andebol X X  X 

Futebol X X  X 

PATINAGEM 
Patins em Linha    X 

RAQUETAS 
Badminton X X   

DANÇA 
Dança X X X  

GINÁSTICA 

Solo X X X  

 Aparelhos   X  

ATLETISMO 

Barreiras X X  X 

Salto em Altura X X   

Lançamentos X X  X 

ACTIVIDADES 

EXPLORAÇÃO 
NATUREZA 

Orientação 
 

X        X 
  

X 
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11. Avaliação 

11.1. Critérios de Avaliação 

O GEF definiu no plano curricular, os critérios de avaliação da disciplina. Estes 

estão divididos em três grandes áreas: atividades físicas (matérias), aptidão física e 

conhecimentos. Nas matérias foi ainda criada uma sub-divisão para as competências 

relacionadas com cooperação e o fair-play, vulgarmente conhecida como “atitudes e 

valores”. Na parte dos conhecimentos surge também uma componente específica para 

a Língua Portuguesa. As competências específicas de cada área estão descritas na 

grelha dos critérios de avaliação dos ensinos básico e secundário (Anexo X). 

De seguida apresentam-se as ponderações atribuídas a cada área: 

Área de Avaliação Ponderação 

Actividades 

Físicas 

Matérias 45% 
65% 

Atitudes e valores 20% 

Aptidão Física Bateria Testes 20% 

Conhecimentos 

Conteúdos 10% 

15% Língua 

Portuguesa 
5% 

 

Estão também contemplados no plano curricular critérios de avaliação 

alternativos para alunos que apresentem dispensa médica da prática de Educação 

Física. 

Área de Avaliação Ponderação 

Atitudes e valores 40% 

Conhecimentos 60% 
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Considera-se desajustada, a avaliação das regras das matérias na área dos 

conhecimentos, uma vez que esta já se encontra contemplada na área das atividades 

físicas.  

De acordo com o princípio da positividade são selecionadas as sete melhores 

matérias do 7º ao 10º ano e as seis melhores no 11º e 12º anos. Contudo dever-se-á 

garantir o princípio do ecletismo pelo que a escolha das matérias deverá cumprir o 

estabelecido no quadro de referências para o sucesso em EF, que de seguida se 

apresenta. No sentido de facilitar a atribuição de classificações, o GEF sugere a 

atribuição de pontos para cada nível ou parte de nível (PI – 0,5 pontos; I – 1 ponto; PE 

– 1,5 pontos; E – 2 pontos; PA – 2,5 pontos; A – 3 pontos). 
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7º Ano 

 

 

8º Ano 

 

9º Ano 

Final de 

Ciclo 

 

10º Ano 

 

11º Ano 

12º Ano 

Final do 

Secundári

o 

 

Desportos 

Colectivos 

Futebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Andebol 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Ginástica 

Solo 

Aparelhos 

Acrobática 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Atletismo 

Corridas 

Saltos 

Lançamentos 

      

Patinagem P. Artística       

Dança 

D. Sociais 

D. 

Tradicionais 

      

Raquetas 

Badminton 

Ténis de 

Mesa 

      

Outras        
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Competências 5I 6 I 6 I e 1 E 6 I e 1 E 4 I e 2 E 3 I e 3 E  

% - Nível São seleccionadas 7 matérias São seleccionadas 6 matérias Valores 

0 a 19 - (1) 3I (3pts) 4I (4pts) 5I (5pts) 5I (5pts) 6I (6pts) 5I e 1E (7pts) 0 a 5 

20 a 49 - (2) 4I (4pts) 5I (5pts) 6I (6pts) 6I (6pts) 5I e 1E (7pts) 4I e 2E (8pts) 6 a 9 

50 a 69 - (3) 5I (5pts) 6I (6pts) 6I e 1E (8pts) 6I e 1E (8pts) 4I e 2E (8pts) 3I e 3E (9pts) 10 a 13 

70 a 89 - (4) 6I (6pts) 5I e 1E (7pts) 5I e 2E (9pts) 5I e 2E (9pts) 3I e 3E (9pts) 2I e 4E (10pts) 14 a 17 

90 a 100 - (5) 5I e 1E (7pts) 4I e 2E (8pts) 4I e 3E (10pts) 4I e 3E (10pts) 2I e 4E (10pts) 1I e 5E (11pts) 18 a 20 

Tabela 5 - Referência para o sucesso em EF 
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12. Desporto Escolar 

O Desporto Escolar nesta escola encontra-se organizado de acordo com a 

seguinte tabela: 

 

 Relativamente ao Desporto Escolar, não parece relevante realizar uma análise 

muito aprofundada, uma vez que este tema será alvo de estudo e de acompanhamento 

por parte dos estagiários, da qual fará para parte um projeto de acompanhamento, bem 

como um relatório de balanço da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR 

Presidente do Clube de Desporto Escolar Prof. Mª João Palhais 

Coordenador do Clube de Desporto Escolar Prof. Maria José Valamatos 

Coordenador do Grupo de Educação Física Prof. Goretti Evangelista 

NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR 

Modalidade Professor(a) Responsável 
Professor (a) de 

Acompanhamento 

Badminton Misto Prof. Vera Conceição Profª. Estagiária Cláudia Santos 

Voleibol Feminino Prof. Marta Feio - 

Actividades Rítmicas 

Expressivas 
Prof. Goretti Evangelista - 

Basquetebol Prof. Susana Almeida  Profª. Estagiária Sónia Anjos 
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13. Conclusão 

 

A elaboração do presente documento surgiu no âmbito das tarefas 

propostas no Guia de Estágio 2011/2012 de modo a promover o 

desenvolvimento de competências ao nível da identificação das principais 

caraterísticas da organização da escola e da Educação Física. Assim sendo, 

consideramos que tais competências foram conseguidas, dado que a pesquisa 

e leitura efetuada dos vários documentos referenciados ao longo do 

documento, como o Regulamento Interno e o Projeto Educativo de Escola, 

entre outros, permitiu-nos compreender o contexto e a realidade particular da 

Escola Secundária Fernando Namora. 

 De toda a pesquisa efetuada, salientamos o fato da presente tarefa nos 

ter permitido, contactar e adquirir conhecimento referente à legislação e 

normas que regem a organização e gestão escolar, bem como conhecer 

detalhadamente todo o espaço escolar.  

Ao nível específico da disciplina de Educação Física, destacamos os 

excelentes recursos materiais de que o grupo de EF dispõe para as suas aulas, 

bem como os documentos de apoio orientadores, nomeadamente o Projeto 

Curricular de Educação Física, que constituíram uma ferramenta indispensável, 

principalmente no início do ano, facilitando e orientando um conjunto de 

decisões já tomadas para a etapa de Avaliação Inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA    NEEF/FN  

 

Caracterização da Escola  58 

14. Bibliografia 

 Plano Anual de Actividades do Departamento de Expressões. 

 Projecto Educativo de Escola, Escola Secundária Fernando Namora, 

2007-2010. 

 Plano Anual de Actividades, Escola Secundária Fernando Namora, 

2011/2012. 

 Relatório do Plano Anual de Actividades, Escola Secundária Fernando 

Namora, 2010/2011. 

 Campanha, L. (2008). Projecto de Acompanhamento de Desporto 

Escolar. ESFN. 

 Regulamento Interno, Escola Secundária Fernando Namora, 2011. 

 Relatório da Avaliação Externa 2008, Inspecção Geral da Educação, 

Ministério da Educação. 

 Silva, M.(1995). Revista o professor, Para uma (Re) Leitura de Fernando 

Namora, pp.3-5, Editorial Caminho. 

 

Internet:  

 http://www.esfnnet.com/namora/ 

http://www.esfnnet.com/namora/


 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA    NEEF/FN  

 

Caracterização da Escola  59 

15. Anexos 

Anexo A 

Regras de utilização do Pavilhão 
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Anexo B 

Lista de materiais à disposição do GEF. 
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Anexo C 

Roulement da escola para o ano lectivo 2011/2012. 
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Anexo D 

Critérios de avaliação para os Ensinos Básico e Secundário 

Áreas de 
Avaliação 

Competências específicas para o 3º ciclo do ensino 
básico e Secundário 

Critérios de 
avaliação 

Actividades 
Físicas 

(matérias) 

- Adquiriu e desenvolveu as habilidades motoras básicas e 
os gestos técnicos fundamentais das actividades físico-
desportivas estabelecidas no programa da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
(45%) 

 
 
 
 

- Aplica as acções técnico-tácticas específicas das 
actividades físico-desportivas estabelecidas no programa 
da escola. 

- Aplica as regras e as formas de cooperação e de 
interacção das actividades físico-desportivas 
estabelecidas no programa da escola. 

- Interpreta e cria sequências de habilidades básicas 
específicas das matérias que compõem o bloco de 
actividades ritimico-expressivas, estabelecidas no 
programa da escola. 

- Aplica as acções técnico-tácticas específicas das 
modalidades alternativas estabelecidas no programa da 
escola. 

- Coopera com os companheiros nas situações propostas, 
contribuindo para a progressão nas aprendizagens e 
garantindo a segurança na realização das mesmas. 

 
(20%) 

- Aceita as decisões de arbitragens 

Aptidão Física 

O aluno encontra-se na Zona Saudável da Actividade 
Física (ZSAF) de acordo com a bateria de testes da 
Escola 

 
20% 

Conhecimentos 

- Conhece e aplica as regras de higiene, segurança e 
prevenção de equipamentos e materiais. 

 
 
 
 
 
 

15% 
(10%) 

- Conhece os processos fundamentais das adaptações 
morfológica, funcionais e psicológicas que explicam a 
aptidão física. 

- Analisa, interpreta e aplica os conhecimentos teórico-
práticos sobre regras, técnicas, tácticas, organização, 
participação, cooperação e ética. 

- Compreende, quer a importância da prática da actividade 
física como uma das componentes da educação para uma 
vida saudável, quer os riscos para a saúde inerentes a 
uma prática mal conduzida. 

- Compreende o fenómeno desportivo nas suas 
dimensões ética, social, cultural e recreativa e nas suas 
manifestações de lazer, competição e espectáculo. 

Língua portuguesa (5%) 
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Anexo E 

Contatos úteis, informações adicionais, telefones, etc. 

 

 

 

 

 

Instituições e Património 

São várias as instituições existentes nas duas Juntas de Freguesia (Brandoa e 

Alfornelos) que diretamente influenciam a nossa Escola. 
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