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Contexto 

CONTEXTO   
 

Uma história… 
 

“…O esforço empreendido no relançamento do “ensino técnico-profissional”, em 1983, tinha colocado de novo na agenda sociopolítica a questão do lugar e do papel deste tipo de ensino 

no seio das políticas de educação e formação, no período democrático. Vários atores sociais, com destaque para os empresários, e várias forças políticas se manifestavam a favor da 

necessidade de se investir mais na qualificação profissional inicial dos jovens e na qualificação dos adultos, num país que tinha começado muito tardiamente, no contexto europeu e por 

força do regime ditatorial e obscurantista, o processo de escolarização massiva da sua população. O atraso estrutural português na democratização da educação, que correspondeu a 

décadas de desinvestimento em educação e formação, fez com que Portugal, no início dos anos noventa, ainda apresentasse disparidades gritantes nas taxas de escolarização, quando 

comparamos este país com a situação europeia. 

… As escolas profissionais poderiam constituir uma janela de esperança, um novo campo de oportunidades de orientação para a vida escolar e profissional e um trampolim para muitos 

adolescentes ganharem autoestima e capacidade de exercício de uma cidadania ativa e responsável, porque pessoas com direito a um rosto e a um futuro seu, no seio da comunidade. Para 

criar futuro para muitos adolescentes e jovens, bloqueados por soluções que os “excluíam”, impunha-se a ação política, a abertura de novos horizontes..” 

 
Joaquim Azevedo  
Ensino profissional em Portugal, 1989-2014: os primeiros vinte e cinco anos de uma viagem que trouxe o ensino profissional da periferia para o centro das políticas educativas 

 

A Escola Profissional de Torredeita, faz parte desta “viagem” desde que ela começou! 

Estávamos em 1989, num edifício pequeno, com duas turmas, dois cursos, … alunos e … professores. 

O espírito com que nascemos, mantém-se. A “Fé Pedagógica” que era a nossa Missão, perpetua-se. 

 
 “…escolas capazes de acolher cada aluno e com todos construir os melhores caminhos para cada um, o sucesso educativo, com inovação, sem medo, em liberdade pedagógica e educativa.” 
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Missão, visão e Valores 
MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
 
Missão 
 

 A Escola Profissional de Torredeita, atenta ao perfil do aluno do século XXI e às exigências de um futuro que começa hoje, inscreveu-as no seu 

projeto educativo e tem potenciado o seu desenvolvimento nas atividades curriculares . Num mundo em permanente mudança, em que o 

inesperado e o incerto são a marca do tempo que vivemos, em que o ritmo de adaptação a novas realidades é uma exigência contí nua, a 

formação e a aprendizagem têm de orientar-se, forçosamente, para o desenvolvimento de competências que permitam flexibilidade, capacidade 

de decisão, disponibilidade para aprender sempre, explorando diferentes e vários saberes, agilidade, ousadia e determinação.   

Não se quer uma uniformização de pensamento ou atuação, mas uma referência de padrões que cultive a qualidade do ensino, a valorização 

absoluta do conhecimento, a liberdade e a responsabilidade individuais, a criatividade, o sentido crítico e a autonomia.  Ao mesmo tempo, 

transmitir o valor do trabalho, a importância da inserção na comunidade e da participação na sociedade. Formar para a cidadania, fazendo, cada 

um, tomar consciência da relevância e do privilégio que essa participação constitui. Favorecer um ambiente onde todos aprenda m com cada um 

e se perceba que é na diversidade perante os outros e o mundo que se encontra a complementaridade, o enriquecimento e o desenvolvimento 

pessoal.  

Pretendemos, sobretudo, promover uma cultura de melhoria da qualidade com uma participação mais ampla de todos os intervenientes da 

comunidade educativa para a garantia da qualidade do nosso ensino e formação profissional. Trabalhar para uma melhoria contínua, mediante uma 

combinação de processos de avaliação interna e externa, de revisão e de aperfeiçoamento do sistema educativo. 
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Visão 

Sem educação não há Futuro. O conhecimento não só nos permite aproveitar melhor as oportunidades do presente, como nos abre os olhos 

para as oportunidades do futuro. A escola é um lugar de descobertas imensas e aprendizagens múltiplas. Um lugar onde se transmitem 

conhecimentos, habilidades e valores necessários à integração social e à participação ativa enquanto indivíduo e cidadão.  

O perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória estabelece uma visão de escola e um comp romisso da escola, constituindo-se para a 

sociedade em geral como um guia que enuncia os princípios fundamentais em que assenta uma educação que se quer inclusiva. Apresen ta uma 

visão daquilo que se pretende que os jovens alcancem, sendo, para tal, determinante o compromisso da escola, a ação dos prof essores e o 

empenho das famílias e encarregados de educação.  

 

Valores  
 

Competência e rigor 

Valorizar a competência, a exigência e o rigor no trabalho individual ou colaborativo, dar o melhor de si, cultivar a determinação e a superação; ser 

perseverante perante as dificuldades; ter níveis de exigência elevados, conduzir à plena realização dos alunos. 

 
Qualidade e melhoria contínua 

Estabelecer um compromisso permanente de melhoria contínua e Gestão da Qualidade, realizando procedimentos cíclicos de análise que identifiquem 
pontos críticos ou de sucesso e alinhar estratégias para que todos se sintam parte integrante, acrescentando valor ao sistema educativo, potenciando, 
assim, a melhoria da eficácia dos processos e procedimentos. 
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Empenho e Dedicação 

Comprometer os alunos com o seu próprio processo de formação; criar um ambiente harmonioso, onde se estabeleçam condições de trabalho 

motivantes para todos e, ao mesmo tempo, se reconheça e valorize o mérito; onde cada aluno construa a sua personalidade e progrida na sua educação 

de acordo com os seus dons e aptidões e na medida das suas potencialidades. 

 

Criatividade e Ambição 

Contribuir para a plena realização dos seus alunos, ajudá-los a pensar e a criar algo novo, a sair da sua zona de conforto e a 

empreender em vários campos da vida, a fim de realizarem o que desejam. 

 

 
Cidadania e participação 

 

Tornar a escola um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania. Inserir no currículo temas e preocupações transversais à 

sociedade, estimulando o espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. Contribuir para a formação de pessoas solidárias e responsáveis que 

conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros. 

 
Responsabilidade e integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum; Serem honestos consigo mesmos e com os outros, aceitarem as diferenças e adotarem uma conduta que os 

leve a alcançar o que pretendem com retidão. 
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Organização Escolar ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
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Modelo Pedagógico 
 

MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 

1. A DIMENSÃO GLOBAL DO INDIVÍDUO 

As mudanças no mundo, hoje, caracterizam-se por novos níveis de complexidade e contradição. A educação deve preparar indivíduos e 

comunidades para as tensões geradas por tais mudanças, tornando-os capazes de se adaptar e de responder a elas.  

A Escola Profissional de Torredeita, pretende definir um conceito de escola e um modelo de aprendizagem que conduzam e sustentem um perfil 

de aluno que corresponda a este desafio. 

De forma clara e objetiva, traçar pilares e fundamentos que sustentem esse caminho e essa opção, compreendida e assimilada por toda a 

comunidade escolar. Criar uma “cultura” e uma identidade que junte, todos, em torno dos mesmos objetivos e pressupostos. 

A Escola Profissional de Torredeita, pretende saber unir educação, ciência e cultura ao saber e ao saber fazer. 

Inserida no âmbito do ensino profissional deve saber usar a sua especificidade e a sua mais valia em relação aos outros modelos de ensino : tirar 

partido dos contextos em que se desenvolve, das experiências que proporciona, do saber técnico que promove. Está em condições de permitir 

uma leitura mais integradora do mundo, de conduzir à identificação e resolução de problemas, de educar para agir, enfim, de emancipar! 

Do mesmo modo, é fundamental que a escola demonstre a igual importância e a necessária interação entre diferentes discursos sobre a mesma 

realidade. O discurso técnico e científico aliado à sensibilidade artística e estética, permite leituras abrangentes e uma compreensão alargada, quer 

do mundo, quer da humanidade. 



 
 

7 

A escola deve incentivar e desenvolver a integração de todas as linguagens possíveis por forma a que os alunos percebam que não há uma resposta, 

uma fórmula ou um código, mas que na compreensão da realidade estão múltiplas abordagens e diferentes dimensões. Quantas mais 

conhecermos, mais ampla é a nossa aproximação aos modos como ela se manifesta e traduz. 

A Escola defende a globalidade da formação do indivíduo.  

Comprometer os alunos com o seu próprio processo de formação, conduzi-los a pensar criticamente a realidade e o mundo, ajuda-los a melhorar 

a sua capacidade de comunicação e a valorizar a competência, a exigência e o rigor no trabalho individual ou colaborativo. 

Lidar com um mundo em transformação permanente, requer jovens com conhecimentos, capacidades e atitudes que lhes permitam construir uma 

personalidade sólida e uma integração plena.    

Numa perspetiva de globalização da informação e do conhecimento, mas valorizando a dimensão do contacto entre culturas, a troca de 

experiências e o enriquecimento mútuo. 

 

2. A EQUIDADE EDUCATIVA 

Queremos uma Escola que para além da oportunidade do acesso, seja capaz de acomodar a diversidade e necessidades de todos os alunos. 

Melhorar o sucesso, potenciar os apoios aos alunos com dificuldades, reduzir drasticamente o abandono, melhorar a motivação e o empenho dos 

alunos na aprendizagem, aproximar, enfim, as famílias da escola. 

Uma escola que integre, participada, justa e não discriminatória. 

Trabalhamos para um sistema educacional equitativo, que se organiza e desenvolve tendo em conta a diversidade de características dos seus 

alunos, as diferentes necessidades e, portanto, a diferenciação de medidas e vias educativas alternativas acessíveis a todos. 
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Colocamos o aluno no centro das aprendizagens. O esforço e empenho, a capacidade de trabalho e perseverança do aluno, são permanentemente 

valorizados e incentivados no sentido do reforço da confiança, da auto-estima e do mérito, fundamentais ao bom desenvolvimento das capacidades 

individuais na realização escolar. 

Pugnamos por ser uma escola, realmente, inclusiva que personaliza e individualiza estratégias conferindo competências e garantam uma plena 

cidadania. 

 

3. EDUCAÇÃO PARA OS VALORES /CIDADANIA 

Tornar a escola um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania. Inserir no currículo temas e preocupações transversais à 

sociedade, estimulando o espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

Contribuir assim para a formação de pessoas solidárias e responsáveis que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito 

pelos outros. 

 Alertar o aluno para as grandes causas fazendo-o tomar consciência delas e para o papel que a todos diz respeito. Criar uma dinâmica de escola, 

através de projetos, ideias e outras iniciativas que promovam a aprendizagem e a descoberta de valores numa perspetiva de compromisso com os 

outros e com a comunidade. 

É determinante proporcionar a «cultura do outro» como «necessidade de compreensão de singularidades e diferenças» (Oliveira Martins, 1992: 

41). 

Caminhar para uma cidadania multicultural. 
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4. POTENCIAR O RIGOR E O PROFISSIONALISMO DOS DESEMPENHOS 

A criação de um ambiente harmonioso, onde se estabeleçam condições de trabalho motivantes para todos e, ao mesmo tempo, se reconheça e 

valorize o mérito , o empenhamento e a competência. 

Promover um enquadramento que estimule a melhoria do ensino-aprendizagem, por parte de todos os agentes envolvidos e que assim seja capaz 

de prevenir o facilitismo, a desistência e o insucesso. 

Integrar e fomentar, neste processo, o interesse das famílias pelo acompanhamento escolar dos seus educandos. 

A escola deve assim: 

- Estimular o respeito, a disciplina o trabalho e o entretenimento saudável. 

- Otimizar o funcionamento dos diferentes orgãos e estruturas. 

- Melhorar as metodologias internas de autoavaliação. 

- Promover a atualização e a qualificação. 

 

5. TER O RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE E SER UM PARCEIRO ESTRATÉGICO 

Com vista a manter e melhorar o seu reconhecimento pela comunidade, a Escola tem que dinamizar a sua relação com o exterior encontrando 

mecanismos eficazes de comunicação. 

Deve dinamizar projetos e iniciativas de interesse mútuo com as instituições locais. Realizar eventos abertos à comunidade em geral. Criar e 

desenvolver novas parcerias. Aproximar, cada vez mais, os alunos das empresas e do mundo do trabalho. 

Estimular os alunos a terem atitudes interventivas. 

Divulgar a oferta formativa junto da comunidade. 

Melhorar a sua comunicação com os media e ter as suas páginas web em permanente atualização. 
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Opções Pedagógicas 
Opções Pedagógicas 

 

 

 

Em face do perfil de aluno que desejamos e do conceito de escola que queremos, o modelo de aprendizagem a seguir, bem como os valores e princípios 

que achamos deverem nortear todo o processo de aprendizagem, impõem, necessariamente, alterações das práticas pedagógicas e didáticas. 

A escola só alcança o seu propósito, com êxito, se redefinir a sua estratégia e modelo de organização. Tem que criar os meios para chegar aos fins. O 

mais importante é conseguir transformar informação em conhecimento: 

 

1- Organizar e desenvolver atividades de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes. É importante que as diferentes disciplinas 

ou aquelas que possam ser mais afins, articulem os seus programas, por forma a identificarem temas onde se encontrem pontos comuns que 

possam ser ensinados de maneira articulada e em perspetivas diferentes. 

 

2- Ter os professores a trabalhar em equipa, planificando, em consonância, as suas aulas, prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos 

e formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento da 

realidade e integração de saberes, conduzindo o aluno a compreensões mais abrangentes e profundas. 

 

3- Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da informação e comunicação. 
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4- Desenvolver de modo sistemático, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, 

resolver problemas e tomar decisões com base em conhecimentos, experiências e valores. 

 

5- Conduzir os alunos a que nos projetos, atividades ou momentos que a escola cria fora do espaço aula, eles intervenham com autonomia, 

liberdade e responsabilidade. Os professores, dever ser aí, o mais possível orientadores e mediadores da aprendizagem. 

 

6- Criar uma dinâmica, em contextos formais ou informais, de permanente desenvolvimento pessoal e interpessoal. Os alunos devem ser 

motivados a estabelecer metas, desafios e objetivos para si próprios construindo os seus caminhos e percebendo, sempre, que os seus atos e 

as suas decisões têm reflexo no seu crescimento, na sua evolução e na sua vida. 

 

7- Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre  iniciativa,  incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na 

comunidade. Os comportamentos e as atitudes devem, de uma forma muito direta, ser tidos em consideração na avaliação. 

 

Esses critérios devem ser ponderados por todos os professores, serem do conhecimento dos alunos, registados e resultarem num modelo que, 

na escola, é universal. 
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Perfil do Aluno  PERFIL DO ALUNO  
 
 

Procuramos, assim, que o perfil do aluno da Escola Profissional de Torredeita corresponda aos seguintes requisitos: 

 Ser proficiente no uso da língua portuguesa (e inglesa) com manifesto domínio da compreensão oral e escrita.  
 

 Utilizar de forma competente as tecnologias de informação. 
 

 Desenvolver a capacidade de aprender coisas novas, de estimular permanentemente a sua curiosidade, de ser proactivo na construção do seu 
conhecimento, de operacionalizar experiências convertendo-as em competências. 
 

 Ser capaz de um raciocínio lógico conducente à tomada de decisões para resolver problemas 
 

 Ser capaz de formar opiniões, pensando de modo abrangente, com sentido crítico e em liberdade 
 

 Ser criativo e inovador, desenvolvendo novas ideias e soluções; iniciativa e empreendedorismo. 
 

 Valorizar as expressões artísticas e culturais e reconhecer nelas propostas de criatividade, participação na sociedade e transformação do mundo. 
 

 Desenvolver competências sociais que lhe permitam relacionar-se com os outros, respeitando diferentes pontos de vista, culturas e modos de 
estar. 

 

 Executar operações técnicas e práticas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, aplicando os meios materiais e técnicos apropriados.  
 

 Construir a sua individualidade, conhecendo-se, crescendo e evoluindo. Aceitando e superando desafios, sendo confiante e persistente, 
traçando metas e objetivos, formulando planos e escolhendo futuros. 



 
 

13 

Avaliação 
Avaliação 

 

 

 

O Projeto Educativo da Escola Profissional de Torredeita, foi concebido no sentido de traduzir os grandes princípios – humanistas e de educação 

para os valores – adotados desde a sua fundação.  

Na nossa conceção, o projeto educativo de uma escola deve também ajustar-se às transformações e exigências da realidade envolvente e da 

sociedade em geral, pelo que se afirma essencialmente como um documento dinâmico, aberto a periódicas revisões e atualização.  

Na elaboração anual do plano de atividades são contemplados os princípios, objetivos e finalidades delineados no Projeto Educativo e programadas 

múltiplas iniciativas e ações que os concretizam.  

A Direção assume a responsabilidade de garantir o cumprimento deste projeto e avaliar a atividade da Escola em função do mesmo.  

Deverá, por isso, em cada ano, avaliar o grau de cumprimento das metas estabelecidas e dos compromissos assumidos, bem como, analisar e 

ponderar as ações estratégicas que implementou e o nível de consecução dos objetivos que se pretendiam. 

Serão pressupostos orientadores desta metodologia de autoavaliação, na perspetiva de uma melhoria contínua, os desempenhos alcançados no que 

respeita aos seguintes pontos: 

Introduzir na escola os princípios da Gestão da Qualidade ; 

Otimizar a gestão e o funcionamento dos serviços da escola;  

Promover e facilitar a mudança organizacional na cultura escolar;  

Fomentar o planeamento, a definição de estratégias e a orientação para resultados;  
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Apostar no desenvolvimento das competências; 

Gerir por processos, em que cada atividade traga valor acrescentado para a Escola; 

Satisfazer os alunos e os pais/encarregados de educação e outras partes interessadas. 
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MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS     INTERVENIENTES 

 
Promover a receção e integração  • Receber os alunos e os pais dando a conhecer a identidade   • Direção Pedagógica 
dos alunos e a Cultura da Escola.    • Comunidade Educativa 
 • Apresentar o regulamento interno da escola. 
 • Fazer uma apresentação do Curso, do objetivo das disciplinas 
 e dos critérios de avaliação. 
 • Explicar as normas de funcionamento da escola. 
 • Promover atividades que integrem e atenuem a transição. 
 

 
 
Estabelecer condições de trabalho  • Preparar, anualmente, a oferta curricular adequada    • Direção Pedagógica 
motivantes • Selecionar as atividades de enriquecimento curricular mais   • Comunidade Educativa 
 ajustadas. 
 • Organizar bons horários. 
 • Tornar os espaços de trabalho mais acolhedores. 

 

Reconhecimento do valor e do • Valorizar os alunos que revelem capacidades e/ou atitudes   • Direção Pedagógica 
Mérito pela Comunidade Escolar de empenhamento e superação de dificuldades     • Professores 
 • Reconhecer os que têm iniciativa e interesse     • Orientadores Educativos    
  e participam na vida da escola.       • Coordenadores de Curso 
 • Premiar os alunos que tenham bons resultados escolares. 
 • Promover, na escola, os alunos que se destacaram 
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MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS     INTERVENIENTES 

        
Comprometer o aluno com a sua •Fomentar  o trabalho de pesquisa     • Direção Pedagógica       
própria aprendizagem •Fomentar  o trabalho de equipa      • Professores/OE       
 • Desenvolver a capacidade de aprender coisas novas          
 • Operacionalizar experiências, convertendo-as em competências • Alunos        
 • Aceitar desafios de forma confiante e persistente           
 • Construir a sua individualidade, conhecendo-se e evoluindo         
 • Traçar metas e objetivos             
 • Definir planos e escolher futuros 
 

Potencializar a reflexão e o espírito  • Promover uma visao alargada da cultura 
crítico • Articular saberes das várias disciplinas • Direção Pedagógica 
 • Estimular os alunos a avaliar o processo de ensino • Professores/OE  
 • Incentivar os alunos a uma participação crítica, responsável e • Alunos 
 Valorativa 
 • Estimular a curiosidade pelos diferentes discursos sobre           
 o mundo: da minha escola vê-se o mundo…          
 • Promover a organização de encontros sobre temas pertinentes          
 • Trabalhar em projetos no âmbito da Educação para a Cidadania          
 e Desenvolvimento          
 • Ser capaz de formar opiniões, pensando de modo abrangente          
 com sentido crítico e em liberdade          
           
  
Aperfeiçoar os instrumentos de  • Monitorar o trabalho desenvolvido e valorizar o processo • Direção Pedagógica      
 avaliação • Relativizar a avaliação sumativa, privilegiando competências • Professores /OE/Coordenadores     
  desenvolvidas, processos de aprendizagem, colaboração,         
  pesquisa, raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas,          
  iniciativa e curiosidade empenhada         
  • Aproveitar os saberes e interesses dos alunos para a dinamiza-         
  ção do ensino/aprendizagem         
  • Promover um ensino verdadeiramente colaborativo 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES 
 • Dinamizar aulas lecionadas pelos alunos. 
 • Estabelecer metas diferenciadas. 
 
 
Melhorar a prática letiva • Vulgarizar as práticas interdisciplinares.    • Professores 
 • Uso de informação veicula através de suportes diversificados. • OE 
 • Ligar o universo referencial dos alunos aos saberes ensinados. • Coordenadores 
 • Implementar um bloco letivo semanal para a realização de ativi- • Direção Pedagógica 
 dades complementares e diversificadas            
 • Trabalhar em Autonomia e Flexibilidade Curricular     

  • Incentivar aulas ou atividades articuladas entre 2 ou mais pro         
  fessores (DAC)            
  • Participar ativamente nos Projetos da escola           
  • Conduzir os alunos a trabalhar de forma autónoma          
  • Abandonar o mais possível as aulas expositivas           
  • Tornar o papel do professor num mediador de aprendizagens 
 
Prevenir a desistência, melhorar  
o comportamento e o sentido • Desencadear mecanismos de reforço e ajuda ao desempenho 
de responsabilidade dos alunos. 
 • Proporcionar apoio pedagógico orientado aos alunos com mais • Direção Pedagógica 
 dificuldades.  • Psicólogo 
 • Promover um maior acompanhamento dos alunos com  • Orientador Turma      
 comportamentos menos adequados.  • Professores 
 • Promover o envolvimento do gabinete de Psicologia  e do  • Coordenadores       
 Orientador de turma nas ações junto dos alunos. • Pais        
 • Promover o conhecimento sobre o regulamento interno da         
 escola          
 • Fomentar práticas de valorização do bom comportamento e da         
 responsabilidade.          
 • Premiar os alunos assíduos e sem módulos em atraso. 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES 
 Fomentar o interesse das       
famílias pelo acompanhamento • Promover a participação dos Pais na resolução dos problemas      
escolar dos seus educandos. de indisciplina.     
 • Desenvolver atividades com a participação dos encarregados 
 de educação.  
 • Realizar encontros mais periódicas entre o Orientador de Turma  
 e os pais 
 • Desenvolver mecanismos de comunicação com os pais. 
 • Comunicar êxitos e sucessos e não apenas problemas. 
 
Contribuir para a formação de • Inserir no curriculo os temas transversais à sociedade   • Direção Pedagógica    
pessoas responsáveis, autonómas  
e solidárias. • Desenvolver projetos e atividades que envolvam diferentes di-   • Orientador Turma 
 mensões da educação para a cidadania     • Direção 
  
 • Desenvolver atitudes e compor tamentos que conduzam a um  • Comunidade educativa 
  estar social ativo e crítico. 
       • Associação de Estudantes 
 • Estimular na escola um ambiente de respeito pelos outros. 
       • Empresas 
Desenvolver uma consciência • Educar para os direitos humanos para a igualdade e a justiça  • Pais 
crítica e participativa. social. 
 • Conduzir para o conhecimento dos direitos e deveres e para          
 o diálogo pluralista e democrático. 
Consciencializar para a responsa  
bilidade económica, sociocultural  •Desenvolver projetos que respeitem o ambiente. 
e política  
 •Promover atividades que contribuam para comportamentos         
 saudáveis a vários níveis: alimentação, exercício, higiene,           
 sexualidade…             
 •Promover atividades no âmbito da interculturalidade.          
 • Participar em projetos europeus. 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES 

 • Contribuir para a educação financeira. 
 • Estimular o empreendedorismo 
 • Valorizar o espírito colaborativo e de entreajuda           
 • Valorizar as competências sociais e a capacidade de ser atento 
 ao “outro” 
 • Valorizar os que respeitam diferentes pontos de vista, culturas 
 E modos de estar. 
 • Valorizar os que revelam e contribuem para um espírito demo-       
 Crático, pluralista, crítico e criativo. 
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PROMOVER A QUALIDADE ORGANIZACIONAL INTRODUZINDO PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA 

OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES 

 
Otimizar o funcionamento dos • Organizar de modo eficiente o funcionamento da vida escolar.  • Professores 
diferentes orgãos e estruturas  
 • Calendarizar os trabalhos com antecedência.    • Direção Pedagógica 
 • Monitorar, avaliar e ajustar.  
 • Realizar reuniões  periódicas com os vários orgãos    • Coordenadores     
 representantes. 
 • Aperfeiçoar os canais de comunicação.     • Funcionários 
 • Promover uma cultura de exigência no cumprimento das atri- 
 buições de cada estrutura da escola.             
 • realizar conselhos de turma intercalares sempre que          
 necessário. 
 

 
 •Recolher e tratar os dados relativos à escola e aos alunos   • Direção Pedagógica 
Dar continuidade às metodologias       • OE 
de autoavaliação interna •Efetuar a análise dos dados relativos à escola e aos alunos   • Coordenadores      
 para a identificação das necessidades e prioridades.   • Professores 
 • Refletir e Reformular orientações e procedimentos. 
 • Avaliar, periodicamente, o grau de execução do Projeto 
 Educativo 
 

Promover a atualização e • Sensibilizar os professores para a necessidade de se desenvol        
 Qualificação verem profissionalmente.      • Direção Pedagógica 
 • Realizar formação adequada às necessidades dos diferentes  • Professores 
 profissionais de forma a garantir um efetivo domínio dos con-  • Coordenadores 
 teúdos, procedimentos, disposições e responsabilidade.   • OE 
 • Estimular a reflexão sobre as próprias práticas, problematizan- 
 do-as. 
 • Valorizar a formação continua aperfeiçoando saberes,          
 técnicas e atitudes necessárias ao exercício da profissão.. 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES 

  
 • Sensibilizar para o facto dos novos parâmetros curriculares e 
Promover a atualização e processos pedagógicos, exigirem uma capacitação continuada  • Direção Pedagógica 
Qualificação  
 • Promover, na escola, o debate de ideias entre professores.  • Professores 
  
 • Dinamizar o trabalho entre professores e interdisciplinar.   • Coordenadores 
 • Promover o envolvimento e a participação de todos nos vários 
 projetos da escola.      • OE 
 • Cultivar uma filosofia de flexibidade e dinamismo , de rutura do 
 individualismo e de construção de práticas alternativas e inova- 
 doras. 
 • Compromoter todos os profissionais com o Projeto Educativo 
 da escola. 
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 OBJETIVO META INDICADOR DE AVALIAÇÃO  MEIO DE VERIFICAÇÃO 

Diminuir o abandono escolar  Taxa não superior a 5% Nº de alunos matriculados vs. Nº de alunos  Registos da Escola   
   desistentes 

Melhorar o sucesso educativo  Taxa de módulos concluídos na área socio- Nº de módulos/disciplina/Ano Registos da Escola /OE   
  cultural não inferior a 90% 

Melhorar o sucesso educativo  Taxa de módulos concluídos na área científica Nº de módulos/disciplina/Ano Registos da Escola /OE   
  não inferior a 85% 

Melhorar o sucesso educativo  Aumentar em 10% o número de alunos que Nº de módulos/disciplina/Ano Registo estatístico da Escola  
  transitam sem módulos em atraso 

Conclusão do Curso em três anos Taxa não inferior a 90%  Registos da Escola /OE 

Melhorar a assiduidade  Taxa não superior a 15% na realização de PRH Nº de alunos/turma/disciplina Registos do OE e professores 

Melhorar o comportamento dos  Diminuição das ocorrências disciplinares Registos OE/Direção Pedagógica/Professores
 alunos 

Melhorar processos de celebração Melhorar estratégias de divulgação escola Eventos realizados Registos OE/Professores   
 dos sucessos académicos e cívicos Motivar para o Quadro de Mérito e Excelên       
 dos alunos.  cia  

 

 

 

 

 

 


