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I. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo de Escola (P.E.E.) para o quadriénio 2018-2022 resulta do 

trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação da escola, sob orientação do 

Conselho Executivo, e contou com a cooperação de toda a comunidade educativa.  

O contributo de todos os envolvidos neste processo realizou-se através da 

aplicação de questionários dirigidos aos vários intervenientes da comunidade educativa: 

alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente, parceiros e 

comunidade envolvente onde se aferiu acerca do seu grau de satisfação relativamente 

aos recursos, processos e resultados. Avaliou-se, ainda, os objetivos, as metas e as 

estratégias do P.E.E. anterior através da análise documental e dos relatórios trimestrais 

do Plano Anual de Escola (P.A.E.). Esta participação e reflexão por parte dos elementos 

da Comunidade Educativa permitiu identificar os pontos fortes, os pontos fracos, os 

constrangimentos e as oportunidades da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

(G.Z.).  

Desta reflexão destacaram-se algumas áreas prioritárias de intervenção, a saber: 

a Pedagógica, a Cultura Relacional e a Cultura Organizacional. Verificou-se que na Área 

Pedagógica a dimensão a melhorar continua a ser o Sucesso Escolar e a Qualidade da 

Aprendizagem; na Cultura Relacional será trabalhada a Disciplina e Cidadania e na 

Cultura Organizacional será melhorado o Trabalho em Equipa e a Comunicação Interna. 

Estas áreas de intervenção visam promover o sucesso dos nossos alunos, orientar as 

práticas educativas, dar continuidade à cultura e história da nossa escola, bem como 

promover a sua visão, missão e valores. 

Como tal, o P.E.E. que se apresenta é um documento de natureza pedagógica e 

organizacional que norteia a ação educativa da G.Z., no respeito pelas suas 

características e recursos, jurídica e administrativamente enquadrado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho e pela Portaria nº 245/2014, de 23 

de dezembro, que aprova o regime jurídico da Aferição da Qualidade do Sistema 

Educativo Regional e propõe uma análise à qualidade da educação na Região 

Autónoma da Madeira (R.A.M.).  

Este quadro legal ilustra e justifica a necessidade e relevância da existência da 

autoavaliação (de carácter obrigatório) e da avaliação externa das escolas, ambos os 

processos assentes na tríplice perspetiva dos recursos, dos processos e dos resultados 
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presentes no Referencial Comum de Avaliação de Escolas, desenvolvido pelo Gabinete 

de Apoio à Organização e Planeamento do Sistema Educativo Regional. 
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1. DEFINIÇÃO DE ESCOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRIA 

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco está situada na Freguesia de São 

Martinho, no Caminho da Fé, nº1, Barreiros. 

A 9 de setembro de 1968, pela Portaria nº 23 600, nasceu a então designada Escola 

Preparatória de Gonçalves Zarco, a qual ficou a dever o seu nome ao navegador 

português João Gonçalves Zarco.  

A Escola Preparatória Gonçalves Zarco começou a funcionar como anexo da 

Escola Industrial e Comercial do Funchal, atualmente Escola Secundária Francisco 

Franco, e do Liceu Nacional do Funchal, hoje Escola Secundária Jaime Moniz. Em 1973 

transitou para o edifício anexo à Igreja do Colégio, situada na Praça do Município. Em 

1985 mudou para a Quinta da Ribeira, na Calçada da Cabouqueira, tendo como anexo 

a Quinta das Palmeiras.  

Em 1989 instalou-se em edifício próprio destinado a acolher os alunos dos 2º e 3º 

ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 
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1.2. PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO 

Na construção deste projeto deu-se enfâse aos princípios gerais da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, artigo 2º, da Lei nº 46/1986, de 14 de Outubro, com alterações 

introduzidas pela Lei Nº115/1997, de 19 Setembro e com alterações e aditamentos 

introduzidos pela Lei 49/2005, de 30 de Agosto.  

Todavia é essencial embasar as decisões fundamentais – PRINCÍPIOS, clarificar os 

princípios éticos que regem a vivência em comum – VALORES, consubstanciar a razão 

da sua existência – MISSÃO e perspetivar o futuro – VISÃO.  

 

1.2.1. PRINCÍPIOS 

➢ Princípio da qualidade do ensino e aprendizagem. 

➢ Princípio da cidadania, da participação e do desenvolvimento. 

➢ Princípio da inclusão e do pluralismo. 

➢ Princípio da cooperação e da abertura ao meio envolvente. 

➢ Princípio do saber ser, do saber estar e do saber fazer. 

➢ Princípio da igualdade equitativa de oportunidades. 

➢ Princípio da corresponsabilidade e do trabalho em equipa. 

➢ Princípio do respeito à vida e aos direitos humanos básicos. 

➢ Princípio do desenvolvimento e bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação". 

 

1.2.2. VALORES 

Os valores que a G.Z. defende baseados nos princípios orientadores são: 

Trabalho, Respeito, Responsabilidade, Criatividade, Diálogo, Justiça, Solidariedade, 

Colaboração, Cooperação, Compromisso, Mérito, Inovação e Confiança.  

 

1.2.3. MISSÃO 

 Tendo por lema “Pela promoção do desenvolvimento harmonioso do 

aluno”, a missão da nossa escola visa garantir a todos os seus alunos o sucesso 

educativo, a valorização pessoal e social e o desenvolvimentos de competências, 

conhecimentos e valores, ou seja, uma formação integral, de sucesso pessoal e 

profissional, numa perspetiva de educação para a Cidadania e Desenvolvimento.  
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1.2.4. VISÃO 

Ambicionamos ser uma Escola aberta à sociedade, dinâmica e multidisciplinar 

que abona a igualdade de oportunidades e o sucesso dos nossos alunos, de modo 

equilibrado e harmonioso, para enfrentarem a complexidade e incerteza da sua vida 

pessoal e profissional. 

Queremos ser uma Escola que privilegia a aprendizagem do saber ser, estar e 

fazer, que lhes transmitem valores de cidadania e responsabilidade, que lhes 

desenvolve um espírito colaborativo e solidário.  
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2. CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA E DO CONTEXTO 

 

2.1. DIAGNÓSTICO 

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco apresenta uma população 

estudantil, maioritariamente, pertencente à área geográfica da freguesia de São 

Martinho e também a uma área limítrofe (sudoeste) da freguesia de Santo António.  

A área geográfica da G.Z. tem aproximadamente 8 km2, estendendo-se entre o 

Ribeiro Seco (a este) e a Ribeira dos Socorridos (a oeste) com exceção dos sítios da 

Ajuda, dos Piornais e de parte da Casa Branca em São Martinho.  

Devido às carreiras dos Horários do Funchal que passam junto à escola, a área 

de influência abarca parte dos seguintes sítios de Santo António: Santo Amaro, Santa 

Quitéria, Tanque e Pico dos Barcelos.  

O nível socioeconómico dos alunos é diversificado, sendo que alguns são 

provenientes de meios socialmente favorecidos, no entanto, a maioria é oriunda de 

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

Os Encarregados de Educação são maioritariamente do sexo feminino, 44% 

possuem habilitações literárias ao nível do ensino básico e 24% ao nível do ensino 

secundário e universitário.  

De acordo com o Relatório de Autoavaliação, o corpo docente é constituído por 

231 professores, 55% dos quais integram o Quadro de Escola. Cerca de 53% dos 

professores já lecionam há mais de 10 anos nesta Escola e só 9% do total têm menos 

de 10 anos de serviço. Relativamente à distribuição etária, 22% dos docentes têm idade 

superior a 50 anos, a maioria, 45%, situa-se entre os 41 e os 50 anos. Esta estabilidade 

revela um corpo docente com uma vasta experiência profissional, formação e 

desenvolvimento que se identifica com a Escola, com os seus princípios, valores, 

missão e visão. 

No que concerne o pessoal não docente, cerca de 44% têm idade superior a 50 

anos, 33% tem habilitações literárias ao nível do Ensino Secundário, seguido de uma 

fasquia de profissionais com o 2º Ciclo do Ensino Básico (58%) e com licenciatura 2,5%. 

A maioria tem entre 10 e 30 de serviço revelando a larga experiência na execução das 

suas funções. 
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2.2. OFERTA FORMATIVA  

 A Escola integra alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e alunos do Ensino 

Secundário. A oferta formativa é bastante vasta facultando aos alunos do Ensino Básico 

outras alternativas além do ensino regular, nomeadamente, acesso aos Percursos 

Curriculares Alternativos, aos Cursos de Educação e Formação, às turmas de 

Aprendizagem Cooperativa e Turmas Zarco.  

No Ensino Secundário a Escola oferece o ingresso em Cursos Científico-

Humanísticos e Cursos de Ciências e Tecnologias, na vertente ensino regular, bem 

como em Cursos Profissionais que lhes atribui dupla certificação.  

De referir que no primeiro ano deste quadriénio a Escola adotou o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular a que será aplicada ao 5º, 7º e 10º anos de 

escolaridade e extensível aos subsequentes. 
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3. PRIORIDADES 

Do relatório referente ao quadriénio 2014-2018, emergiram os pontos fortes, pontos 

fracos, constrangimentos e oportunidades, resultantes dos diversos itens abordados e 

das observações e críticas manifestadas pela comunidade educativa. Esta análise teve, 

como objetivo primordial, possibilitar à Escola a definição de linhas orientadoras da 

atividade educativa, articulando as características da comunidade e do meio envolvente 

com os recursos disponíveis, os projetos de fundo já implementados. 

 

3.1. PONTOS FORTES 

Como pontos fortes da Escola surgiram: Oferta Formativa - diversidade de oferta 

nas modalidades de ensino o que permite à Escola dar resposta à complexidade 

socioeconómica e educativa da sua população escolar; Corpo Docente – estável, 

empenhado, com larga experiência profissional e que se identifica com os princípios 

gerais da Escola; Qualidade do ensino-aprendizagem - Escola inclusiva, com práticas 

pedagógicas diferenciadas e inovadoras, com monitorização do ensino e da 

aprendizagem e com práticas de autoavaliação desde 2013; Liderança devido às 

funções de supervisão, de promoção do trabalho de equipa, de incentivo à colaboração 

entre os professores e pelo acompanhamento e apoio prestado às práticas pedagógico-

didáticas; Cultura Relacional - cooperação e parceria com as diversas instituições da 

sociedade, o envolvimento em projetos de carácter regional e internacional 

(intercâmbios a nível europeu). 

 

3.2. PONTOS FRACOS 

 Os pontos fracos detetados estão maioritariamente relacionados, de forma direta 

ou indireta, com o Eixo dos Processos. A (in)disciplina e (in)sucesso dos alunos, a fraca 

participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos, a 

necessidade de incrementar, em geral, o trabalho de equipa, alguns aspetos da 

comunicação interna, a carência de mecanismos de aferição eficazes em algumas áreas 

do ensino-aprendizagem, entre outros, constituem dimensões de intervenção prioritária 

para este quadriénio que agora se inicia. 
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3.3. CONSTRANGIMENTOS  

 Os principais constrangimentos com que a Escola se depara prendem-se com o 

limite orçamental. Apesar do esforço que a Escola tem exercido para minimizar a 

degradação de alguns espaços, adquirir novos materiais e implementar diferentes 

metodologias, alguns destes itens continuam a apresentar-se obsoletos, de acordo com 

os padrões da atualidade.  

 Nesta matéria, continuaremos a gerir os nossos recursos financeiros 

promovendo a rentabilização dos nossos espaços e de outras valias da nossa Escola 

visando arrecadar mais receitas para as nossas atividades ao longo dos anos letivos. 

 Outra vertente de constrangimento com que nos deparamos está relacionada 

com o nosso público-alvo, ou seja, está arrolada com as fracas expetativas dos 

encarregados de educação relativamente ao futuro dos seus educandos e com a pouca 

participação destes no processo educativo. 
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4. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, ESTRATÉGIAS, MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

E RESPONSÁVEIS PELA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 Após a análise dos problemas diagnosticados, a Equipa de Avaliação da Escola 

em consonância com o Conselho Executivo identificou três áreas de intervenção 

prioritárias, pertencentes ao Eixo dos Processos: Área Pedagógica (Sucesso Escolar 

e Qualidade da Aprendizagem), Cultura Relacional (Disciplina e Cidadania), Cultura 

Organizacional (Trabalho em Equipa e Comunicação Interna).  

 Os quadros que se seguem contemplam as estratégias delineadas para os 

diferentes objetivos traçados, em função dos problemas identificados. Para que sejam 

atingidas as metas definidas neste documento, no plano anual de escola deverão ser 

definidas as atividades prioritárias de acordo com as estratégias especificadas no 

P.E.E.. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: ÁREA PEDAGÓGICA 
DIMENSÃO: SUCESSO ESCOLAR E QUALIDADE DA APRENDIZAGEM 

OBJETIVO: PROMOVER O SUCESSO DOS ALUNOS 

      

Objetivos 
específicos 

Metas Indicadores Estratégias/Ações 
Responsáveis 

pela 
Operacionalização 

Meios de 
verificação 

A1- Melhorar os 
índices de sucesso 
escolar em 
particular do 7º, 10º 
e 12º anos ensino 
regular. 

1. Metas de sucesso da escola DO 
ENSINO REGULAR. Atingir a 
transição/conclusão: 
1.1 90% dos alunos do 5.º e 6º anos* 
(85% no 5.º ano e 80% no 6.º ano em 
2018-2019 e 2019-2020); 
 
1.2) 85% dos alunos dos 7.º, 8.º e 9.º 
anos* (80% em 2018-2019 e 2019-
2020);  
 
1.3) 80% dos alunos do 10º ano* 
(75% em 2018-2019 e 2019-2020);
  
 
1.4) 85% dos alunos do 11º ano* 
(80% em 2018-2019 e 2019-2020); 
 
1.5) 70% dos alunos do 12º ano. 
*Alterado no CCE de 22/07/2020. 
 
Obs. Metas de sucesso dos grupos 
disciplinares: AQUI 
 
2. Esbater a relação entre as metas 
do grupo/área disciplinar e as 
classificações dos alunos, entre 3% e 
5%. 
 

1.Taxa de 
Transição/Conclusão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Percentagem 
mínima de positivas 
ou percentagem 
máxima de 
negativas. 
 

a) Realizar uma reunião no início de 
cada ano letivo entre os 
delegados/professores da mesma 
disciplina, ou disciplinas afins, em anos 
de transição de ciclo (6º/7º e 9º/10º) 
segundo guião a definir pela escola; 
 
b) Reorganizar o currículo entre ciclos 
por prioridades e maturidade dos alunos 
a implementar em turmas projeto; 
 
 
 
c) Incentivar os alunos a frequentarem 
os apoios educativos; 
 
 
 
 
 
 
d) Organizar os apoios educativos de 
acordo com a falta de pré-requisitos 
manifestada pelos alunos; 
 
e) Proporcionar experiências letivas fora 
do âmbito da sala de aula, como fator 
motivacional, e como forma de alargar 
horizontes; 

Coordenadores de 
departamento e 
delegados. 
 
 
 
 
Conselho 
pedagógico, 
departamentos e 
grupos disciplinares 
 
 
Grupos 
disciplinares, 
Coordenadores de 
ciclo e diretores de 
turma. 
 
 
 
Conselho de Turma 
e grupo disciplinar 
 
 
Conselho de Turma 
e grupo disciplinar 
 
 

Relatórios dos 
coordenadores e 
delegados. 
 
 
 
 
Atas do C.P. e 
relatórios dos 
coordenadores e 
delegados. 
 
 
Relatório dos 
delegados, 
relatório da 
coordenação de 
ciclo e tabela de 
frequência de 
apoios do D.T.. 
 
Ata do C.T. e 
relatório do 
delegado. 
 
Ata do C.T. e 
relatório do 
delegado. 
 

https://www.ebsgzarco.pt/images/Docs/PEE_PAE_RI/CP_Metas_GruposDisciplinares_Modalidades.pdf
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3.* Para os Cursos EFA do Ensino 
Básico Tipo 2 e Tipo 3 (sucesso em 
cada unidade avaliada, 
relativamente ao número de 
formandos efetivamente avaliados): 
1.º ano - 95%; 2.º ano - 100%. 
 
4.* Para os Cursos EFA do Ensino 
Ensino Secundário (sucesso em 
cada núcleo gerador avaliado, 
relativamente ao número de 
formandos efetivamente avaliados): 
-Tipologia A: 1.º ano – 90%; 2.º ano 
– 95%; 
-Tipologia B: 95%; 
-Tipologia C: 95%. 
•Cursos de Dupla Certificação 
(sucesso em cada núcleo gerador 
avaliado, relativamente ao número 
de formandos efetivamente 
avaliados): 1.º ano – 90%; 2.º ano – 
90%; 3.º ano – 95%. 
*Alterado no CCE de 12/05/2021, 
para 2021-2022. 
Anteriormente, em 2018-2019,  2019-2020 e 
2020-2021 : 
3. Conseguir que, em cada unidade 
ministrada, 75% dos formandos dos Cursos 
EFA do 2.º e 3.º ciclos e 85 % dos formandos 
do secundário, que frequentam com 
assiduidade essas unidades, as consigam 
validar nos cursos de 1.º ano (iniciação).  
4.Conseguir que, em cada unidade 
ministrada, 85% dos formandos dos Cursos 
EFA do 3.º ciclo e 95 % dos formandos do 
secundário, que frequentam com assiduidade 
essas unidades, as consigam validar nos 
cursos de 2.º ano (continuação). 

 

3./4. “Taxa de 
validação” (% de 
formandos inscritos 
que validam todas 
as unidades 
ministradas num ano 
letivo). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) Aumentar o plafond para fotocópias de 
materiais pedagógicos; apetrechamento 
das salas de aula com recursos 
materiais e tecnológicos, 
nomeadamente: melhorar a qualidade 
dos quadros pretos, cortinas adequadas, 
iluminação adequada, projetores, 
laboratórios móveis com computadores 
portáteis; 
 
g) Dinamizar sessões de esclarecimento 
sobre os planos curriculares dos cursos 
do secundário e das saídas 
profissionais/académicas e sobre o grau 
de dificuldade na transição do 9º para o 
10º ano; 
 
h) Implementar estratégias 
diferenciadoras no processo ensino-
aprendizagem que promovam a 
qualidade do sucesso e que impliquem o 
aluno na sua própria aprendizagem; 
 
 
i) Formar os professores para novos 
paradigmas pedagógicos / novas 
estratégias de lecionação e cujo 
resultado consista na construção de 
materiais pedagógicos a utilizar na sala 
de aula 

 
 
Conselho Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
formação. 
 
 
 
 
 
Departamento 
curricular e grupo 
disciplinar e 
Conselho de Turma 
 
 
 
Departamento de 
formação. 
 

 
 
Ata do Conselho 
Pedagógico do 
final do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
Relatório do 
departamento de 
formação 
 
 
 
 
Relatórios dos 
coordenadores, 
dos delegados e 
ata do Conselho 
de Turma. 
 
 
Ata do C.P. de 
final de ano letivo 
e/ou relatório do 
departamento de 
formação. 
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5. Conseguir, pelo menos, a 
transição/conclusão de 65 % dos 
alunos dos Percursos Curriculares 
Alternativos do 5.º, 6.º e 7.º anos de 
escolaridade e 75% no 8.º e 9º anos. 
 
6. Conseguir que, pelo menos, 90% 
dos formandos dos Cursos de 
Educação e Formação e dos Cursos 
Profissionais obtenham a dupla 
certificação (escolar e profissional), 
relativamente ao número de 
formandos que se mantêm inscritos 
até ao final do curso.  
 
7. Conseguir que 5% dos alunos dos 
diferentes ciclos sejam distinguidos 
com Menção Honrosa ou Menção de 
Excelência. 

5.Taxa de 
Transição/Conclusão 
(%) 
 
 
 
6. Percentagem de 
formandos que 
obtêm dupla 
certificação 
relativamente aos 
que são avaliados 
no final do percurso. 
 
 
7. Percentagem de 
alunos avaliados 
com Menção 
Honrosa ou Menção 
de Excelência. 

A2 - Melhorar os 
resultados da 
avaliação externa. 

1. Conseguir que a média de cada 
disciplina esteja acima de 25% das 
escolas da RAM com os resultados 
mais baixos (acima do 1º quartil).  

Indicador de 
localização dos 25% 
resultados mais 
baixos (1.º Quartil). 

a) Promover ações de formação que 
permitam melhorar as estratégias a 
desenvolver em contexto de sala de 
aula; 
 
 
 
b) Criar salas de estudo e calendarizar 
nestas um número significativo de 
apoios de preparação para os exames; 
 
 
 
 

Departamento de 
formação. 
 
 
 
 
Conselho 
Executivo, 
conselho 
pedagógico e 
grupos 
disciplinares. 
 
Conselho 
pedagógico e 

Ata do C.P. de 
final de ano letivo 
e/ou relatório do 
departamento de 
formação. 
 
Ata do C.P. de 
final de ano letivo 
e/ou relatório do 
delegado. 
 
 
 
Critérios de 
avaliação da 
disciplina. 
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c) Canalizar uma percentagem do 
domínio relacional para a frequência e 
empenho na sala de estudo/apoio; 
 
d) Alterar os critérios gerais de avaliação 
aumentando o peso do domínio 
cognitivo; 
 
e) Criar um CEF tipo 3, para os alunos 
que, ao longo do 3º Ciclo, obtiveram 
níveis e/ou classificações inferiores ao 
nível três nas disciplinas de Matemática 
e/ou Português. 

grupos 
disciplinares. 
 
Conselho 
pedagógico. 
 
 
Conselho 
Executivo, 
Conselho 
Pedagógico e 
Coordenação das 
modalidades 
profissionalizantes. 

 
 
Documento 
orientador dos 
critérios de 
avaliação. 
 
 
Ata do C.P. e 
relatório da 
coordenação das 
modalidades 
profissionalizantes. 
 

A3 - Reduzir a falta 
de assiduidade e o 
absentismo nas 
modalidades 
profissionalizantes. 

1. Conseguir que, pelo menos, 50% 
dos formandos das modalidades 
profissionalizantes se mantenham 
até ao final dos seus percursos 
escolares. 
 

Percentagem de 
formandos inscritos 
no 10.º ano 
(excluindo as 
transferências) que 
são avaliados no 
final do percurso. 

a) Promover ações de sensibilização 
junto dos alunos e encarregados de 
educação sobre as vantagens das 
modalidades profissionalizantes, dos 
planos curriculares dos cursos do 
secundário e das saídas profissionais e 
académicas; 
 
b) Selecionar os alunos com perfil para 
as modalidades profissionalizantes de 
acordo com a sua vocação; 
 
 
c) Diversificar a oferta formativa no 
secundário em consonância com o 
enquadramento do perfil dos alunos não 
vocacionados para os Cursos Científico-
Humanísticos; 
 
d) Definição de estratégias de inclusão 
em Conselho de Turma; 
 

Coordenação das 
modalidades 
profissionalizantes 
e coordenação de 
ciclo e conselho 
executivo 
 
 
Serviços de 
Psicologia e 
Orientação e 
diretores de turma. 
 
Conselho Executivo 
e Conselho 
Pedagógico. 
 
 
 
Conselho de Turma 
e Departamento da 
Educação Especial 

Relatório das 
modalidades 
profissionalizantes 
e dos 
coordenadores de 
ciclo. 
 
 
Relatório do, SPO 
e do D.T. 
 
 
 
Ata do C.P.. 
 
 
 
 
 
Atas dos C.T. e 
relatório da 
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e) Acompanhamento das situações 
problemáticas (assiduidade/absentismo) 
pelo Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO); 
 
 
 
f) Criar dinâmicas de aula centradas nas 
práticas de diferenciação pedagógica e 
orientadas para os objetivos da vida 
profissional. 

 
 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação (SPO) e 
Equipa da 
“Experiência 
Positiva” 
 
Coordenação dos 
departamentos 
curriculares e 
grupos 
disciplinares. 

Educação 
Especial 
 
 
Relatório do SPO 
e da Equipa 
“Experiência 
Positiva” 
 
 
Relatório das 
diferentes 
coordenações. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: CULTURA RELACIONAL 
DIMENSÃO: DISCIPLINA E CIDADANIA 

OBJETIVO: PROMOVER AS BOAS PRÁTICAS - SABER SER E SABER ESTAR 

      

Objetivos 
específicos 

Metas Indicadores Estratégias/Ações 
Responsáveis 

pela 
Operacionalização 

Meios de 
verificação 

B1. Aumentar os 
níveis de disciplina. 
 

1. Atingir 50% do grau de 
satisfação em relação aos 
níveis de disciplina. 
 

2. Atingir 50% do grau de 
satisfação em relação uso da 
linguagem e na postura fora da 
sala de aula 

 
 

Mensuração do grau 
de satisfação através 
de aplicação de 
inquérito aos 
diferentes elementos 
da comunidade 
educativa (docentes, 
alunos, auxiliares de 
ação educativa, 
encarregados de 
educação (amostra 
anual). 

a) Desenvolver iniciativas “Tolerância 
Zero”, gerais ou em contexto de C.T., 
em determinados domínios do 
Regulamento Interno da Escola e com 
celeridade na aplicação das medidas 
disciplinares; 
 
 
 
 
b) Melhorar a atuação comum e 
concertada entre os parceiros do 
processo educativo, nomeadamente no 
Conselho de Turma; 
 
c) Descrever e sensibilizar as atitudes a 
ter na sala de aula/escola, na primeira 
aula, em todas as disciplinas; 
 
 
d) Aumentar a celeridade das 
intervenções nas turmas com alunos que 
demonstram comportamentos 
inadequados / desviantes, através das 
estruturas existentes, fomentando 
reuniões com os Encarregados de 
Educação, Técnicos e Conselho 
Executivo de modo a promover ações de 
sensibilização; 

Aplicação geral: 
Conselho 
executivo, equipa 
da “Experiência 
Positiva” e D.T.. 
Aplicação 
específica: 
Conselho de turma.  
 
 
Conselho de turma. 
 
 
 
 
Coordenadores de 
ciclo e diretores de 
turma e grupos 
disciplinares 
 
Conselho 
executivo, equipa 
da “Experiência 
Positiva” e 
Diretores de Turma 
 
 
 
 

Relatório da 
equipa da 
“Experiência 
Positiva” e 
atas dos C.T.. 
. 
 
 
 
 
Atas dos C.T.. 
 
 
 
 
Primeira ata do 
C.T. e do grupo 
disciplinar.  
 
 
Relatório da 
equipa da 
“Experiência 
Positiva”. 
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e) Promover sessões formativas para os 
alunos com comportamentos disruptivos, 
com entidades externas e/ou elementos 
internos; 
 
 
f) Estabelecer parcerias com instituições 
de âmbito social e/ou desportivas ou 
outras;  
 
 
 
 
 
g) Promover formação para os 
assistentes operacionais/técnicos na 
área de mediação de conflitos; 
 
 
h) Promover sessões formativas de 
coaching/inteligência emocional para 
alunos e encarregados de educação; 
 
i) Promover ação de formação para 
docentes sobre a resolução de conflitos;  
 
j) Uniformizar junto dos docentes e 
assistentes operacionais/técnicos regras 
claras de utilização das salas e 
corredores, respeitando os toques de 
entrada e saída; 
 
k) Munir a equipa multidisciplinar de 
mais recursos humanos e materiais, 
para dinamizar atividades de 

 
Conselho 
executivo, Serviços 
de Psicologia e 
Orientação 
 
 
Departamento de 
formação, Pólo de 
Emprego Zarco 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Formação 
 
 
 
Departamento de 
Formação 
 
 
Departamento de 
Formação 
Conselho Executivo 
e equipa da 
“Experiência 
Positiva” 
 
 
 
Conselho Executivo 
e equipa da 
“Experiência 

Relatório de 
avaliação das 
sessões 
promovidas. 
 
 
Síntese informativa 
do C.P. do final do 
ano letivo e 
relatório do 
departamento de 
formação ou do 
Pólo de Emprego 
 
Relatório do 
Departamento de 
Formação 
 
 
Relatório do 
Departamento de 
Formação 
 
Relatório do 
Departamento de 
Formação 
Relatório de 
ocorrências 
“Experiência 
Positiva” 
 
Relatório de 
ocorrências 
“Experiência 
Positiva” 
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sensibilização junto dos alunos de forma 
a promover uma aprendizagem ordeira, 
assertiva e positiva; 
 
l) Preparar/formar os Tutores Juniores 
para desenvolverem ações de 
sensibilização junto dos alunos de 5.º 
ano, objetivando uma boa integração e 
socialização. 

Positiva” e Projeto 
Altamente.come 
 
 
Departamento de 
formação e 
Altamente.come 

 
 
Relatório da 
equipa da 
“Experiência 
Positiva” e 
Relatório final do 
Projeto 
Altamente.come 

B2. Incutir o 
sentido de 
responsabilidade 
nos alunos na 
preservação do 
espaço escolar. 
 

1. Atingir 50% do grau de 
satisfação sobre o sentido de 
responsabilidade dos alunos na 
preservação do espaço 
escolar. 

 
 
 
 
 
 

Mensuração do grau 
de satisfação através 
de aplicação de 
inquérito a diferentes 
elementos da 
comunidade educativa 
(docentes, alunos e 
auxiliares de ação 
educativa, (amostra 
anual). 

a)Promover o exercício da cidadania, da 
responsabilidade e dos valores pessoais 
numa perspetiva transversal à 
sociedade;  
 
b) Promover ações comemorativas de 
dias especiais (da Terra, do ambiente, 
etc.), com ações pedagógicas, entre 
outras: limpeza coletiva de áreas de 
áreas da escola; manutenção dos 
jardins; etc.; 
 
c) Desenvolver iniciativas “Tolerância 
Zero” na sala de aula visando verificar o 
estado de limpeza/preservação da 
mesma. 

Diretor de Turma, 
Conselho de Turma 
 
 
 
Departamento Eco-
Escola. 
 
 
 
 
 
Docente 
responsável pela 
aula e funcionário 
do respetivo 
corredor/recinto.  

Relatório do D.T. e 
atas do C.T. 
 
Relatório do 
Departamento 
Eco-Escola. 
 
 
 
 
 
 
Equipa da 
“Experiência 
Positiva” / D.T. / 
C.T. 

B3. Desenvolver, ao 
longo do ano letivo, 
uma política 
educativa de defesa 
do meio ambiente. 
 
 
 
 
 

1. Garantir a continuidade do 
Programa Eco-Escolas e a 
conquista do Galardão 
Bandeira Verde Eco-Escolas, 
através da participação de 
60% dos elementos da 
comunidade educativa nas 
diversas atividades/projetos 
desenvolvidos. 

Número de 
atividades/projetos 
concretizados. 
Número de 
intervenientes nas 
atividades/projetos 
concretizados. 
Participação e 
empenho dos 
intervenientes.  

a) Realizar atividades/projetos 
interdisciplinares, no âmbito do 
Programa Eco-Escolas; 
 
b) Participar em atividades de âmbito 
local, regional e nacional; 
 
c) Sensibilizar para a necessidade de 
manter todos os espaços escolares, em 

Departamento Eco 
Escola, 
departamentos 
curriculares, grupos 
disciplinares e 
conselhos de 
turmas. 

Plano de ação e 
relatórios das 
atividades/projetos. 
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particular os exteriores, limpos de 
resíduos; 
 
d) Realizar a separação de resíduos em 
todos os espaços escolares; 
 
e) Sensibilizar para a importância da 
poupança de água e energia.  

B4. Promover o 
envolvimento dos 
encarregados de 
educação (E.E.) na 
vida escolar dos 
seus educandos. 
 

1. Atingir 50% do grau de 
satisfação relativamente ao 
envolvimento dos 
encarregados de educação. 

Mensuração do grau 
de satisfação através 
de aplicação de 
inquérito aos D.T. e/ou 
aos E.E.. 
 
Número de E.E. 
participantes. 
 
 
 
 
 
 

a) Incentivar os E.E. a utilizarem a 
plataforma Place e a página da escola;  
 
b) Incentivar a organização e o 
acompanhamento ao estudo do 
educando – guia para o E.E.;  
 
 
 
c) Promover ações de sensibilização 
para encarregados de educação e/ou 
oficinas de formação sobre a 
importância do trabalho conjunto entre a 
escola e o meio familiar; 

 
d) Envolver os E.E. em atividades de 
enriquecimento curricular, de final de 
período (Natal, Carnaval…), com 
particular incidência nos E.E. dos alunos 
do 5º ano; 
 
e) Convidar os E.E. a participar nas 
apresentações de trabalhos da turma, a 
falarem das suas profissões, entre 
outras; 
f) Dinamizar atividades na escola que 
envolvam alunos e E.E. de diferentes 

Diretor de Turma 
 
 
Coordenadores de 
Departamento com 
a supervisão da 
Coordenação de 
Ciclo 
 
D.T. e 
Departamento de 
Formação 
 
 
 
Conselho 
Executivo, Diretor 
de Turma 
 
 
 
 
Conselho 
Executivo, C.T. e 
D.T. 
 
CE, C.T. e D.T. 
 

Relatório do D.T. 
 
 
Relatório do 
delegado e o guia 
para os E.E. 
 
 
 
Relatório do D.T. e 
Relatório do 
Departamento de 
Formação 
 
 
Relatório do C.T., 
atas do D.T. 
 
 
 
 
 
Relatório do C.T., 
atas do D.T. 
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turmas (Gincana, jogos, lanche-
convívio); 
 
g) Distinguir os E.E. mais participativos, 
por Turma e/ou por ano. 

 
 
 
CE, D.T. e C.T. 
 

Relatório do C.T., 
atas do D.T. 
 
 
Relatório e atas do 
D.T. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: CULTURA ORGANIZACIONAL 
DIMENSÃO: TRABALHO EM EQUIPA E COMUNICAÇÃO INTERNA 

OBJETIVO: PROMOVER O ALINHAMENTO ENTRE OS DIVERSOS INTERVENIENTES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

      

Objetivos 
específicos 

Metas Indicadores Estratégias/Ações 
Responsáveis 

pela 
Operacionalização 

Meios de 
verificação 

C1. Aumentar o 
trabalho 
cooperativo. 
 
 

1. Obter 50% de trabalho 
cooperativo entre os 
docentes/alunos até ao final do 
quadriénio.  
 

2. Conseguir 50% de cooperação 
entre os docentes dos 
diferentes níveis até ao final do 
quadriénio. 

Percentagem de 
participação dos 
docentes de cada 
grupo disciplinar, em 
diferentes 
componentes do 
trabalho cooperativo. 

a) Prever o trabalho cooperativo entre 
alunos nas planificações das atividades 
interdisciplinares; 
 
 
 
 
b) Promover nos grupos disciplinares 
dinâmicas de trabalho cooperativo que 
permitam formalizar e promover o 
desenvolvimento de tarefas; 
 
c) Contemplar os grupos disciplinares 
com um suporte digital que permita 
promover e formalizar a partilha 
organizada de recursos utilizados pelos 
docentes (testes, fichas, PowerPoint, 
vídeos); 
 
d) Dinamizar no Departamento 
Curricular um portefólio digital/nuvem 
que possibilite a partilha de materiais e 
experiências nas disciplinas que podem 
ser lecionadas por diferentes grupos 
disciplinares; 
 
e) Dotar os gabinetes dos 
Departamentos Curriculares de 
condições que possibilitem a 

Departamentos 
curriculares e 
grupos 
disciplinares. 
 
 
 
Grupos 
disciplinares 
 
 
 
Departamentos 
Curriculares, 
grupos disciplinares 
 
 
 
 
Departamentos 
curriculares  
 
 
 
 
 
Conselho Executivo  

Relatório dos 
coordenadores de 
departamento, dos 
delegados e atas 
dos Conselho de 
Turma 
 
Relatório dos 
delegados e 
planificações 
 
 
 
Relatório dos 
coordenadores de 
departamento e 
dos delegados 
 
 
 
Relatório dos 
coordenadores de 
departamento 
 
 
 
Relatório de 
manutenção 
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organização do trabalho cooperativo na 
escola. 

C2. Aumentar a 
articulação dos 
conhecimentos e 
conteúdos das 
várias disciplinas 
em projetos 
comuns. 

1. Obter 50% de trabalho 
interdisciplinar entre os 
docentes até ao final do 
quadriénio. 

 
 
 

Percentagem de 
participação dos 
docentes de cada 
grupo disciplinar, em 
diferentes 
componentes do 
trabalho 
interdisciplinar. 

a) Incluir nas planificações o trabalho 

interdisciplinar; 

 

 

 

b) Contextualizar o trabalho 

interdisciplinar nas opções curriculares 

da escola no âmbito do projeto de 

autonomia e flexibilidade curricular; 

 

c) Promover semanas temáticas 
realizadas pelos departamentos 
curriculares; 
 
d) Formar os professores para os 
procedimentos de ação e/ou produção 
de materiais em contexto de 
interdisciplinaridade/transversalidade. 

Departamentos 
curriculares e 
grupos 
disciplinares. 
 
Departamentos 
curriculares e 
grupos 
disciplinares. 
 
 
Coordenadores dos 
departamentos 
 
 
Departamento de 
formação 

Relatório dos 
coordenadores de 
departamento, dos 
delegados e atas 
dos C.T.. 
 
Relatório dos 
coordenadores de 
departamento, dos 
delegados e atas 
dos C.T.. 
 
Relatórios do 
coordenador 
 
 
Relatório do 
departamento de 
formação  

C3. Aumentar a 
eficácia dos 
canais de 
Comunicação 
Interna 

1. Atingir 50% do grau de 
satisfação relativamente à 
comunicação interna.  

Mensuração do grau 
de satisfação (amostra 
anual) através de 
aplicação de inquérito 
a diferentes elementos 
da comunidade 
educativa (docentes, 
alunos e auxiliares de 
ação educativa e 
encarregados de 
educação). 
 
 
 

a) Colocar a informação que circula na 
escola na respetiva página de arquivo, 
do site da escola; 
 
b) Criar um novo layout para os placards 
de informação da escola; 
 
c) Definir procedimentos/regras nos 
diversos canais de comunicação interna 
facilitadores da gestão escolar. 
 
d) Dinamizar ações de formação 
visando a eficácia dos canais de 
comunicação existentes na escola; 

Responsável pela 
página da escola 
 
 
CE e Departamento 
de Expressões 
Responsável pela 
agenda cultural / 
reuniões 
 
 
Departamento de 
formação 
 

Relatório do 
responsável pela 
página da escola 
 
Novos placards 
 
Relatório do 
responsável pela 
agenda 
cultural/reuniões 
 
Relatório do 
Departamento de 
Formação 
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Nº de publicações e 
frequência das 
publicações 
 
 
 
Nº de mecanismos de 
aferição 
melhorados/criados 

 
e) Criar uma equipa para a criação de 
um suporte digital de largo alcance, 
onde se publiquem atividades / textos / 
imagens entregues por toda a 
comunidade educativa; 

 
f) Melhorar os mecanismos de aferição 
das componentes do Referencial 
Comum da Avaliação de Escolas, 
indicado pelo G.A.O.P.S.E.R e das 
metas dos objetivos do P.E.E.. 

 
CE, Responsável 
pela página 
 
 
 
 
C.E., C.P., Equipa 
de autoavaliação 
da escola 

 
Relatório do 
responsável pela 
página 
 
 
 
Relatório da equipa 
de autoavaliação 
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5. AVALIAÇÃO  

A avaliação do Projeto Educativo de Escola será efetuada pela equipa de 

autoavaliação que apresentará um Relatório de Execução, anual, até ao final do primeiro 

período do ano letivo seguinte. Trimestralmente, pelo Relatório do Plano Anual de 

Escola. 

A equipa contará, para além das iniciativas que considere necessárias, com os 

dados fornecidos pelos diversos órgãos de gestão intermédia, através dos seus 

relatórios. 
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6. DIVULGAÇÃO  

O P.E.E. será divulgado através da página oficial da Escola, em formato papel num 

dos placard da Sala de Professores e, nas atas do Conselho da Comunidade Educativa, 

do Conselho Executivo e do Conselho Pedagógico, será feita a referência à sua 

aprovação com a respetiva data e locais aonde se encontra disponível. 
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____ / ____ / _____ 

O presidente do Conselho da Comunidade Educativa 

 

Tomada de conhecimento do Conselho Pedagógico 

____ / ____ / _____ 

O presidente do Conselho Pedagógico 
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8. ANEXOS 

 

Todos os dados e referências mencionados estão alicerçados no Relatório de 

Autoavaliação da Escola e que podem aceder através do seguinte link: 

https://1drv.ms/f/s!Aty15pKalAwXglcQS7Dqz863TgPj 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!Aty15pKalAwXglcQS7Dqz863TgPj

