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I. Introdução 
 

“ESCOLA PARA A VIDA”  
 
 

É o lema de uma escola que pretende ser mais do que um espaço físico onde se encontram 

alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação e outros agentes 

educativos. Pretende ser um espaço de vivências e aprendizagens, de objetivos individuais e 

coletivos, de sucessos e de superação de dificuldades e fracassos. Uma escola que estabelece 

prioridades da sua ação. 

O Projeto Educativo de Escola perspetiva as linhas estratégicas de atuação para o próximo 

triénio, baseadas na resolução dos principais problemas detetados na auscultação da 

comunidade educativa. 

O Projeto Educativo de Escola estrutura-se em torno de três grandes áreas de intervenção: 

1. A aprendizagem consistente dos alunos, em toda a oferta formativa necessária à 

comunidade em que se integra; 

2. As relações entre toda a comunidade escolar assente no respeito pelo outro, 

pelas suas ideias e formas de estar na sociedade; 

3. A assunção que a escola pode e deve ser o espaço de crescimento em que o 

estudante se torna um cidadão mais consciente e participativo. 

O Projeto Educativo de Escola estabelece: 

▪ os objetivos específicos a alcançar no final do triénio em cada programa de atuação e, 

para cada programa e subprograma, as metas qualitativas por referência a um indicador 

a ir concretizando ao longo dos três anos; 

▪ a articulação com os planos anuais ou plurianuais de atividade; 

▪ o regime da sua avaliação. 
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II. Metodologia 

Face ao início tardio do trabalho de elaboração do Projeto Educativo de Escola (doravante 
designado por PEE), em finais de janeiro, tornou-se necessário, para garantir a eficácia e a sua 
concretização até final do ano letivo, adotar uma metodologia que encurtasse prazos na 
obtenção de informação significativa que permitisse estabelecer o diagnóstico da organização e 
definir as linhas estratégicas orientadoras para a futura atuação da escola. 

 

Metodologia 

A opção recaiu numa metodologia semi - participativa, principalmente, por via indireta, 
sustentada por uma orientação em fases alternadas de auscultação, direta e/ou indireta e 
trabalho colaborativo da equipa de  elaboração do PEE, culminando na fase de validação e 
apresentação da proposta final.  

 

Instrumentos utilizados  

1. Recolha de informação 

1.1 Registos documentais diversos:  

▪ historial da escola; 
▪ caracterização da escola e do aproveitamento (Infoescolas); 
▪ estudos do Conselho Pedagógico: Padrão de resultados escolares, Assiduidade e 
(In)disciplina.  

1.2 Inquéritos a professores, alunos e pessoal não docente;  

1.3 Entrevistas a grupos específicos (Direção e Conselho Geral). 

 

2. Audição direta  

2.1 Apresentação para apreciação crítica da proposta em construção: 

▪ Conselho Pedagógico; 
▪ V Jornadas Pedagógicas da Escola: apresentação em plenário e discussão em pequenos 
grupos. 

2.2 Elaboração de sínteses das discussões em audição direta. 
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III. Construção da Identidade 

1. Evolução histórica   

Em outubro de 1980 é entregue à Escola 
Secundária de Anselmo de Andrade, como anexo, 
um equipamento, correspondente à instalação 
completa de uma escola secundária com 3º ciclo, 
situada na Praça Gil Vicente, constituída por 
pavilhões pré-fabricados, que contemplavam um 
conjunto de mais de 20 salas de aula, pavilhão 
desportivo, laboratórios, oficinas, salas de 
desenho, bloco administrativo, bar de alunos e sala 
de professores. Nestas instalações funcionou o 
novo 12º ano de escolaridade, ano de transição 
entre o ensino secundário (11º ano) e o ensino 
superior.  
Os pavilhões pré-fabricados, completamente desadequados em termos estruturais e climáticos, 
rapidamente entraram em degradação e, dois anos depois, já se revelavam necessárias 
profundas obras de recuperação. 
Foi, desde o ano de arranque, uma instalação escolar na qual se colocavam muitas turmas de 
ensino secundário, diurno e noturno. Em 1983, a Escola Secundária de Anselmo de Andrade 
contabilizou 123 turmas de ensino diurno e noturno, ficando no anexo cerca de metade.  
Em 1985, assume o estatuto de Secção de grupo III, 
com autonomia pedagógica e Comissão 
Instaladora. Em 1986 é criada a Escola Secundária 
de Cacilhas (Portaria 791/86), com quadros 
próprios de pessoal docente e não docente e rede 
escolar do 7º ao 12º ano, mantendo-se as 
instalações provisórias de pavilhões pré-fabricados, 
então em avançado estado de degradação. 

Em 1993, adota a designação de Escola Secundária 
de Elias Garcia, Cacilhas, Almada. Em 1994-95 
inicia-se a construção de um novo pavilhão com 
caráter definitivo. 
Finalmente, em 2002, e após muitas obras de manutenção e recuperação, surgem as atuais 
infraestruturas, num modelo de construção de escola secundária (anexo I). Foi perdendo, 
sucessivamente, o 3º ciclo do ensino básico, sendo fixada em rede a exclusividade do ensino 
secundário, vindo a adotar a designação de Escola Secundária de Cacilhas-Tejo. 

  
 

Figura 1- ESCT – Antigas Instalações (Fonte: ESCT, 1992) 
Telma Diniz | A Arte como Intervenção 

Figura 2 - ESCT – Antigas Instalações (Fonte: ESCT, 1992) 
Telma Diniz | A Arte como Intervenção 

Figuras 3 e 4 - ESCT – Novas Instalações e Infraestruturas (Fonte: ESCT, 2011)  
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2. A visão da escola ao longo dos seus Projetos Educativos  
 

2.1 PEE de 1995 – 1999 
 
«A escola deve: constituir um espaço “aberto”, dialogante e interativo com os diversos agentes 
educativos e meio envolvente; promover a formação integral dos alunos, privilegiando a 
componente pessoal, social e artística; garantir a qualidade de ensino, através da criação de 
condições adequadas à aprendizagem.» 
 
 

2.2 PEE de 2001 – 2005 
 
Visão: «A escola deve constituir-se como: uma escola de referência no contexto da comunidade 
educativa; dotada de procedimentos coerentes; espaço de formação permanente e de boas 
práticas pedagógicas orientadas pelo princípio da exigência e avaliação; orientada pelos 
princípios da simplificação e modernização e espaço solidário e de partilha de experiências e 
valores, autónoma, responsável e participante, que aponta as aprendizagens dos alunos como 
objetivo fundamental.»  
 
 

2.3 PEE de 2008 – 2013 
 

«(…) missão fundamental, constituir-se como “uma Escola na Sociedade do Conhecimento” (…) 
apontando para uma escola para todos e as novas realidades da Sociedade do Conhecimento e 
da informação, emergentes na viragem de milénio. A missão desdobra-se numa exigência 
fundamental: a escola é para todos o que não é contraditório com a exigência de aprendizagens 
consistentes para todos, apontando-se para uma conceção lata de conhecimento que engloba 
a informação, a reflexão, as vivências e a afetividade, ancoradas num conjunto de valores: 
Qualidade – Exigência – Rigor - Responsabilidade Cívica.» 
 
 

2.4 PEE de 2013-2016 
 

«(…) bem servida de transportes públicos, a área de influência da Escola é vasta, estendendo-se 
muito para além das fronteiras do concelho.  Ao longo dos mais de vinte e cinco anos que conta 
como estabelecimento de ensino autónomo, a escola tem sido procurada por alunos das mais 
diversas proveniências (…). A centralidade geográfica de que goza, assim como uma excelente 
acessibilidade, justificam, só por si, este fato. Graças ao ensino noturno, a área de influência da 
escola estende-se mesmo à cidade de Lisboa.  Nos últimos 8 anos passou por algumas 
transformações, mas manteve-se como escola quase exclusivamente secundária, sendo ainda 
de referir a oferta de Português para Falantes de Outras Línguas (PPT) e a entrada em 
funcionamento do Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), sucedâneo do 
antigo Centro Novas Oportunidades.» 
 
 

2.5 PEE de 2016-2019 
 
Visão: «Perspetivar a função de educar como eixo central da escola, desenvolvendo 
procedimentos coerentes nas vertentes educacional, pedagógica, organizacional e 
administrativa, visando a melhoria dos resultados dos alunos, promovendo uma escola 
integradora, de qualidade e de exigência, aberta à comunidade como espaço de partilha.» 
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IV.DIAGNÓSTICO 
 

O diagnóstico baseia-se no tratamento de um conjunto de dados diversificados obtidos através 
de instrumentos de aplicação direta, respetivamente, entrevistas a membros do Conselho Geral 
(anexo II), inquéritos a alunos, pessoal docente e pessoal não docente (anexos III, IV e V), análise 
de estudos efetuados em 2017-2018 por Comissões do Conselho Pedagógico: Resultados do 
Estudo Comparativo do Aproveitamento nos últimos dois ciclos de formação (anexo VI), 
Assiduidade: Resultado do Estudo da Assiduidade nos últimos dois anos (2016-2018) (anexo VII) 
e Indisciplina: Resultados do Observatório da (in)disciplina 2017-2018 (anexo VIII) e análise de 
dados estatísticos da base Infoescolas (anexo IX), cujo tratamento conduz às seguintes 
conclusões: 

 
1.  Visão, Missão e Valores 
 

A visão que a comunidade educativa tem para a escola assenta no conceito de «Escola que 
prepara para a vida e a cidadania, com exigência e rigor, sem esquecer que se destina a todos e 
deve ser, por isso, inclusiva». 
A Missão da escola surge totalmente centrada na diversificação da oferta formativa, ancorada 
num conjunto de valores e princípios: o Respeito (transversal a toda a comunidade), a Igualdade 
e a Aprendizagem Permanente. 
 

2.  O perfil do aluno 
Perceção da relevância das competências consideradas no Perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória, pelos grupos inquiridos e, segundos os quais, a ESCT deve formar 
cidadãos do amanhã, privilegiando as seguintes competências no âmbito da totalidade das 
competências a desenvolver:  
- Munido de múltiplas literacias, que lhe permitam analisar e questionar criticamente a 
realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 
fundamentadas no seu dia a dia; 
- Capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho 
colaborativo e com capacidade de comunicação; 
- Rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social; 
- Seja livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 
- Capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 
- Reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, Humanidades e 
Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de 
Portugal e do mundo. 
 

3. O perfil do professor 
O professor da ESCT deve: 
▪ Ter a capacidade de ouvir, perceber e ajudar os alunos a aprender; 
▪ Preocupar-se com uma preparação cuidada das aulas, variando estratégias de acordo com as 
características dos alunos e procurando as melhores soluções para garantir as aprendizagens; 
▪ Considerar os alunos - respeitar, explicar e impor simultaneamente respeito; 
▪ Fazer cumprir as normas; 
▪ Estar disponível, atento e ser exigente, mas flexível; 
▪ Colocar o aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem; 
▪ Preocupar-se e interessar-se pelos alunos; 
▪ Executar o seu trabalho com paixão, rigor e conhecimento, preocupando-se com todos os 
alunos, motivando-os e levando-os a aprender de acordo com as condições da escola, 
cumprindo o Regulamento Interno. 
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4. Estilo Educativo 
 

Fatores mais importantes 
para a qualidade da 
organização 

▪ O diálogo, como melhor forma de resolver problemas e conflitos; 
▪ Possibilidade de os alunos e profissionais poderem pedir explicações sobre 

as decisões que lhes dizem respeito.  

Fatores mais importantes 
para a melhoria da 
organização 

▪ Excelência e rigor do ensino e da aprendizagem; 
▪ Existência de um bom ambiente na escola; 
▪ Direção adequada; 
▪ Estrutura e organização escolar adequadas.  

 
 

5. Pontos fortes e fracos da organização escolar 
 

 

Forças Fraquezas A melhorar 

Relações - Órgãos e Comunidade 

▪ Alunos e assistentes 
operacionais; 

▪ Alunos e professores; 
▪ Professores e assistentes 

operacionais; 
▪ Professores; 
▪ Professores e encarregados de 

educação; 
▪ Assistentes técnicos 

/operacionais e alunos; 
▪ Assistentes técnicos e assistentes 

operacionais. 

 

▪ Alunos e serviços administrativos; 
▪ Professores e serviços 

administrativos; 
▪ Professores com a direção;  
▪ Assistentes técnicos /operacionais 

com a direção;  
▪ Assistentes técnicos / operacionais e 

pais e encarregados de educação;  
▪ Profissionais do mesmo serviço; 
▪ Assistentes técnicos /operacionais 

com as chefias diretas. 

Espaços e Equipamentos 

 
▪ BECRE; 
▪ Bar dos alunos; 
▪ Pavilhão/Ginásio; 
▪ Secretaria;  
▪ Auditório;  
▪ Campos desportivos exteriores; 
▪ Laboratórios;  
▪ Salas de aulas. 

 
▪ Instalações sanitárias 

dos professores;  
▪ Computadores;  
▪ Jogos na sala de 

convívio;  
▪ Balneários;  
▪ Mobiliário de exterior; 
▪ Instalações sanitárias 

femininas e masculinas. 

 
▪ Cozinha; 
▪ Campos desportivos exteriores; 
▪ Materiais e equipamentos de 

laboratórios; 
▪ Mobiliário das salas;  
▪ Mobiliário de exterior;  
▪ Refeitório;  
▪ Salas de aula;  
▪ Reprografia;  
▪ Materiais e equipamentos de 

Educação Física;  
▪ Corredores/espaços interiores de 

convívio;  
▪ Auditório;  
▪ Espaços exteriores; 
▪ Bar dos alunos/Professores; 
▪ Pavilhão/Ginásio;  
▪ Balneários; 
▪ Laboratórios;  
▪ Espaços de estar dos assistentes 

operacionais. 
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6. Análise dos estudos efetuados em 2017-2018 e estatística Infoescolas 
 

Conclusões com base nos estudos: Aproveitamento Escolar: Resultados do Estudo comparativo do 
aproveitamento nos últimos dois ciclos de formação (anexo VI), Assiduidade: Resultado do estudo 
da Assiduidade nos últimos dois anos (2016-2018) (anexo VII) e Indisciplina: Resultados do 
Observatório da (in)disciplina 2017-2018 (anexo VIII); estatística Infoescolas (anexo IX). 
 

 

 

 

Áreas Principais Problemas 

Aproveitamento 

 
▪ Forte retenção no 10º ano; 
▪  Apenas 1/3 dos alunos inscritos no início de um ciclo o termina em três 
anos;  
▪ A maioria dos repetentes inscritos no início do ciclo não o terminam em três 
anos;  
▪ A maioria dos alunos que obtêm duas ou mais classificações inferiores a dez 
valores no 1º período, no 1º ano do ciclo, não o termina em três anos. 
 

Assiduidade 

 
▪ Elevadíssimo número de faltas, apesar de se registar um decréscimo do 10º 
para o 12º ano; 
▪ Cerca de 44% do total de faltas são no 10º ano; 
▪ Aumento significativo no total de número de faltas injustificadas; 
▪ A média de faltas justificadas é sempre superior à média de faltas 
injustificadas; 
▪ Número extremamente elevado de faltas (>70%) justificadas pelos pais e 
encarregados de educação; 
▪ Relevância do abandono escolar, por situações de anulação de matrícula 
e/ou de exclusão ou retenção por faltas. 
 

Disciplina 

 
▪ A maioria das participações centra-se em turmas específicas;   
▪ Na maioria dos casos, o comportamento desviante é reincidente; 
▪ Comportamentos mais frequentes que levam à ordem de saída da sala de 
aula: uso do telemóvel; realizar atividades que nada têm a ver com a aula em 
questão; rir ou fazer outros barulhos despropositadamente;  
▪ Atitudes de desafio e insolência nas turmas com maior número de 
participações. 
 

 
Estatística 
Infoescolas 

 
▪ Idade expectável - em cada ano de escolaridade menos de 59% tem a idade 
expectável (10º- 58%; 11º- 52,9%; 12º-51,3%); 
▪ Taxa de retenção dos alunos da escola –superior à média nacional; 
▪ Alinhamento das classificações internas da escola comparativamente às 
das outras escolas do mesmo contexto – desalinhadas por baixo; 
▪ Percursos diretos de sucesso – nos últimos três anos, a escola diminui a 
taxa em 4% ao ano, situando-se num nível inferior à média nacional. 
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V. Visão, Missão e Valores 
 

1. Visão 
 

Considerando do diagnóstico, que a visão que a comunidade educativa tem para a escola assenta 
no conceito de «Escola que prepara para a vida e a cidadania, com exigência e rigor, sem esquecer 
que se destina a todos e deve ser, por isso, inclusiva».  
Para cumprir este desígnio, a escola deve estruturar-se, colocando como foco da sua ação, a 
permanente atuação sobre a adequação e melhoria de abordagens pedagógicas e didáticas que 
valorizem a aquisição por todos os alunos de competências sociais e profissionais suportadas por 
conhecimento sólido e saberes múltiplos e pela interação com os valores e a comunidade em que 
se integra. 

 
2. A Missão 

 

A Missão da escola surge totalmente centrada na diversificação da oferta formativa, assente num 
conjunto de valores e princípios. 
 

“ESCOLA PARA A VIDA”  
É o lema de uma escola que pretende ser mais do que um espaço físico onde se encontram alunos, 
professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação e outros agentes educativos. 
Pretende ser um espaço de vivências e aprendizagens, de objetivos individuais e coletivos, de 
sucessos e de superação de dificuldades e fracassos. Uma escola que estabelece prioridades na sua 
ação: 

i. A aprendizagem consistente dos alunos, em toda a oferta formativa necessária à 
comunidade em que se integra; 

ii. As relações entre toda a comunidade escolar, assente no respeito pelo outro, pelas suas 
ideias e formas de estar na sociedade; 

iii. A assunção de que a escola pode e deve ser o espaço de crescimento de cidadania para 
os estudantes. 

 

3. Os Valores 
 

A ação da escola deve basear-se na interligação de três valores fundamentais que orientem a sua 
atuação: 

 
 

 

APRENDIZAGEM 
PERMANENTE

EQUIDADE

RESPEITO
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VI. Problemas Centrais 
 

O processo de diagnóstico permite construir um projeto educativo de escola que perspetiva linhas 
estratégicas de atuação vocacionadas para a resolução dos principais problemas relacionados com a 
missão desenhada para o próximo triénio na auscultação da comunidade educativa. 

 

1ª Área de Intervenção - Aprendizagem consistente dos alunos 

 
 
 

2ª Área de Intervenção - As relações entre toda a comunidade escolar assente no respeito pelo 
outro 

 
 

 
3ª Área de Intervenção – A escola: espaço de crescimento 
 

 

 

Áreas Principais Problemas 

Aproveitamento 
▪ Taxa de reprovação do 10º ano; 
▪ Taxa de conclusão de ciclo. 

Assiduidade 
▪ Elevadíssimo número de faltas; 
▪ Relevância do abandono escolar, por situações de anulação de 
matrícula e/ou de exclusão ou retenção por faltas. 

Disciplina 
▪ Comportamentos desviantes em aula com forte implicação no 
aproveitamento do aluno e do grupo-turma. 

Áreas Principais Problemas 

Conflitos ▪ Fraca capacidade de promover diálogo entre todos os intervenientes. 

Processos 
▪ Relativo desconhecimento sobre decisões que dizem respeito aos 
intervenientes na vida escolar (alunos, pessoal docente e não docente, pais 
e encarregados de educação). 

Áreas Principais Problemas 

Cidadania 
▪ Falta de relevância de processos formais e informais de desenvolvimento 
de projetos de cidadania. 
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VII. Estratégias de Resolução 
 

O Projeto Educativo da Escola concretiza-se através de estratégias de resolução para os principais problemas 
apresentados nas três áreas de intervenção, expressas pelos objetivos a atingir no final do triénio, programas 
específicos e metas desses programas e pelas orientações para os planos anuais ou plurianuais de atividades. 
De acordo com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a «escola, enquanto ambiente propício 
à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que 
precisam de mobilizar, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes tempos de 
imprevisibilidade e de mudanças aceleradas». 
 
 

Objetivos 
 

1ª Área de Intervenção - aprendizagem consistente dos alunos 
 

 
 

2ª Área de Intervenção - As relações entre toda a comunidade escolar assente no respeito 
pelo outro 

 

3ª Área de Intervenção – A escola: espaço de crescimento 
 

Objetivos Programas 

1. Diminuir a taxa de reprovação do 10º ano para níveis enquadráveis com a 
taxa nacional; 
2. Aumentar a taxa de conclusão de ciclo, nos limites da taxa de conclusão 
das escolas secundárias do mesmo grupo de análise (mesmo perfil 
organizativo e de alunos). 

Melhorar 
dinâmicas de 

aprendizagem 
(MDA) 

3. Diminuir o número total de faltas por aluno, turma e disciplina, 
independentemente de serem justificadas ou injustificadas, aprovando 
mecanismos e regulamentação sobre os processos de faltas e de 
pontualidade; 
4. Criar mecanismo de atuação rápida em potenciais situações de abandono 
escolar. 

 
Presente! 

5. Monitorizar e atuar sobre os principais comportamentos desajustados, em 
aula, que impeçam o aproveitamento geral da turma e do aluno. 

Prevenir 

Objetivos Programas 

1. Criar uma plataforma que vise melhorar as condições de diálogo entre 
todos os membros da comunidade escolar e a discussão sobre situações-
problema e o respetivo processo de decisão. 
 

Decisões com 
diálogo 

Objetivos Programas 

1. Integrar na estrutura curricular das diversas ofertas formativas da escola 
processos formais e/ou informais de valorização da área da Cidadania. 

Cidadania na 
escola 
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VIII. Programas de Intervenção 

 

Programas por área de Intervenção 

 

2.1 - 1ª Área de Intervenção - aprendizagem consistente dos alunos 

▪ “MELHORAR DINÂMICAS DE APRENDIZAGEM” ((MDA) 

▪ “PRESENTE!” 

▪ “PREVENIR” 

 

 

2.2 - 2ª Área de Intervenção - As relações entre toda a comunidade escolar assente no 
respeito pelo outro 
 

▪ “DECISÕES COM DIÁLOGO” 

 

 

 

2.3 - 3ª Área de Intervenção – A escola: espaço de crescimento 
 

▪ “CIDADANIA NA ESCOLA” 

 

 



PROGRAMA - “MELHORAR DINÂMICAS DE APRENDIZAGEM (MDA)”  

Conceitos-chave:  
«O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal, 
mobilizam valores e competências que lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais 
e éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável.» (adapt.  de O.Martins (coord,), O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 2017) 
«Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) - prepara os alunos para o sucesso académico, pessoal e profissional e prepara os jovens para enfrentar os desafios das suas vidas e do mundo 
que irão herdar.» 
Objetivo Específico: Melhoria consistente, a um ritmo superior ao ritmo nacional, das taxas de progressão e conclusão da escola, aproximando-as progressivamente das taxas nacionais. 

 

Subprograma Atividades Calendarização Metas Recursos 

 
 
 
 
Aplicação de 
Pedagogias 
de Projeto 

▪ Aplicação experimental de 
metodologias adequadas à nova visão 
curricular. 

▪ Aplicação de medidas universais. 
▪ Generalização de pedagogias de 

projeto. 
 

 
▪ Avaliação e reajustamento de processos 

e instrumentos aplicados, por decisão 
dos departamentos. 

▪ 2019/2020 
 
 

▪ 2019/2022 
▪ 2020/2021 
 

 
 
 
 
▪ 2021/2022 

▪ Aproximar a taxa de reprovação do 10º 
ano da taxa de reprovação nacional. 

▪ Aplicar medidas universais a todos os 
alunos sinalizados em conselho de turma. 

▪ Aproximar as taxas de progressão e 
conclusão de disciplinas e cursos das 
taxas nacionais de progressão e 
conclusão. 

▪ Enquadrar as taxas de progressão e 
conclusão da escola na classe de valor das 
taxas nacionais.  

▪ Organização curricular alinhada com os 
objetivos do perfil do aluno e da 
aplicação de metodologias de projeto. 

▪ Possibilidade de todas as turmas 
acederem periodicamente (1 
vez/semana, no mínimo) a espaços com 
equipamentos informáticos e 
área/mobiliário para trabalho a pares e 
em grupo. 

▪ Existência de um período semanal de 
trabalho de professores (conselho de 
turma e departamento). 

 
Formação 
de 
Professores  

▪ Participação em Oficina de Formação, 
com períodos de experimentação em 
aula. 

▪ 2019/2020 
 
 
▪ 2020/2021 

▪ Atingir 100% dos professores que 
lecionam 10º e 11º anos dos cursos 
diurnos. 

▪ Atingir os 100% dos professores.  

▪ Ação de formação acreditada em 
“Metodologias e Avaliação em 
flexibilidade curricular”, com formadores 
internos. Inclusão das horas de formação 
nas componentes de trabalho dos 
professores envolvidos. 

 
 
Avaliação 

▪ Criação do processo e dos instrumentos 
de avaliação do programa. 

▪ Aplicação do processo de avaliação. 
▪ Determinação de ajustamentos a 

introduzir e mecanismos a generalizar. 

▪ 2019/2020 
 
▪ 2020/2021 
▪ 2020/2022 

▪ Construir uma plataforma digital para o 
funcionamento do Programa. 

▪ Elaborar os instrumentos de avaliação do 
programa. 

▪ Divulgar os resultados das avaliações 
realizadas e de orientações de 
ajustamentos a introduzir. 

▪ Criação de uma equipa de coordenação 
do programa. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da equipa 
nas componentes de trabalho dos 
professores envolvidos. 

▪ Plataforma de colocação e divulgação do 
programa e dos instrumentos utilizados. 
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PROGRAMA - “PRESENTE!”  
 

Conceitos-chave:  
O absentismo e a falta de pontualidade são um problema na escola, o que torna imperioso a definição de uma meta relativa à frequência às aulas, mensurável e a sua monitorização regular 
para aferir o progresso em direção a essa meta; 
Absentismo Crónico: situação de frequência de aulas em que um aluno perde, pelo menos, 10% do ano letivo. 
«O absentismo crónico é uma causa forte de desempenho académico fraco e é um indicador de que os estudantes correm maior risco de abandono.»  
Objetivo Específico: Reduzir em 50% o número de alunos em situação de absentismo crónico determinado no ano de 2019/2020, até ao final do ano de 2021/2022. 

 
 

Subprograma Atividades Calendarização Metas Recursos 

 
 
 
 
Perfil  
de 
Frequência 

▪ Definição da política de frequência e 
pontualidade da escola e transposição 
para o Regulamento Interno. 

▪ Envolvimento dos pais/encarregados de 
educação e alunos. 

▪ Registo de ausências e comunicação 
imediata. 

▪ Determinação da taxa de absentismo 
por aluno. 

▪ O Clube de Frequência 100%. 

2019/2020 
 
 
 
 
 

2019/2022 
 

 
 

2019/2022 
 

2019/2022 
 

2021/2022 

▪ Aprovação da política de frequência e pontualidade 
da escola pelo Conselho Geral. 

 

▪ Criação de um sistema de comunicação automático 
de “AVISOS” sobre frequência e de uma linha 
dedicada para os pais/encarregados de educação 
avisaram sobre ausências. 

▪ Apresentação pública, no final de cada período, das 
taxas de absentismo e falta de pontualidade por 
aluno e turma. 

▪ Criação do Prémio de Mérito de Frequência 100%. 
▪ Frequência com um ganho de 3 % relativamente aos 

dias frequentados no ano anterior, pelos alunos em 
absentismo crónico. 

▪ Existência de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de trabalho 
dos professores envolvidos. 

▪ Equipamento informático e/ou 
serviço externo de criação e 
manutenção do sistema de 
comunicação automático e da linha 
dedicada. 

▪ Orçamentação do prémio de mérito 
“Frequência 100%”. 
 

 
 
Portas 
Fechadas 

▪ Ação de formação para pais e 
encarregados de educação e alunos 
sobre o impacto do absentismo e falta de 
pontualidade no rendimento escolar. 

▪ Criação e aplicação do regulamento da 
ação “portas fechadas”. 

2019/2022 
 
 
 

2019/2022 

▪ Atingir, no mínimo, 50% dos novos encarregados de 
educação, para a participação em sessão de 
formação de três horas, no 1º mês do ano letivo. 

▪ Reduzir o atraso sistemático dos alunos sinalizados 
com mais de três faltas de pontualidade por 
disciplina. 

▪ Aprovação do regulamento “Portas 
Fechadas” pelos Conselho 
Pedagógico e Conselho Geral. 

▪ Sistema de marcação de faltas num 
período máximo de 10 minutos em 
relação ao início da aula. 
 

 
 
Avaliação 

▪ Criação do processo e dos instrumentos 
de avaliação do programa. 

▪ Aplicação do processo de avaliação. 
▪ Determinação de ajustamentos a 

introduzir e mecanismos a generalizar. 

2019/2020 
 

2019/2022 
2020/2022 

▪ Definição dos processos, elaboração e aplicação dos 
instrumentos de avaliação do programa. 

▪ Divulgar os resultados das avaliações realizadas e de 
orientações de ajustamentos a introduzir. 

▪ Criação de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de trabalho 
dos professores envolvidos. 
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PROGRAMA - “PREVENIR”  
 

Conceitos-chave:  
Disciplina - “um produto das relações pedagógicas que traduz o clima organizacional, orientado para a aceitação de ordens produzidas por quem exerce a liderança institucional” (Ivo 
Domingos, 1995, adaptado) 
Indisciplina – “um conjunto dos comportamentos escolares disruptivos, sendo estes definidos como a transgressão das normas escolares, prejudicando as condições de aprendizagem, o 
ambiente de ensino, ou o relacionamento das pessoas na escola” (Veiga, 1995) 
Objetivo Específico: Reduzir em 50% o número de aplicações da ordem de saída de aula e de medidas sancionatórias, relativamente ao apurado em 2017/2018 pelo Observatório da 
(In)disciplina,  até 2021/2022. 

 

 

 

 

Subprograma Atividades Calendarização Metas Recursos 

Agir em 
comum 

▪ Definição do padrão de referência da 
escola na área da indisciplina e 
transposição para o Regulamento 
Interno. 

▪ Elaboração e aplicação dos 
procedimentos a ser usados, 
unanimemente pelo Conselho de Turma 
de acordo com o padrão de referência. 

▪ Envolvimento dos pais/encarregados de 
educação. 

▪ Aviso imediato na plataforma de 
contacto com pais/encarregados de 
educação das situações de 
incumprimento disciplinar. 
 

 

2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019/2022 
 
 

 
 

2019/2022 
 

2019/2022 
 
 
 

▪ Padrão de referência da escola na área da 
indisciplina, integrado no Regulamento Interno, 
aprovado em Conselho Geral na 1ª metade de 
2019/2020. 

▪ Envio, por email, no início do ano letivo, a todos os 
professores, dos documentos a utilizar nas situações 
de indisciplina. 

▪ Utilização confirmada dos procedimentos por 100% 
dos professores. 

▪ Envio, por email, no início do ano letivo, das regras 
de disciplina na sala de aula e outros espaços da 
escola constantes do RI. 

▪ Realização de uma sessão para pais/encarregados de 
educação, por ano de escolaridade, no início do ano 
letivo sobre a importância do cumprimento das 
regras e as consequências do não cumprimento. 

▪ Entrada em funcionamento da plataforma de 
contacto imediato com pais e encarregados de 
educação durante o ano de 2019/2020. 

▪ Existência de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho 
da equipa nas componentes de 
trabalho dos professores 
envolvidos. 

▪ Equipamento informático e/ou 
serviço externo de criação e 
manutenção do sistema de 
comunicação automático e da 
linha dedicada. 

 

Observatório 
da 
(In)disciplina 

▪ Criação do processo e dos instrumentos 
de avaliação do programa.  

▪ Aplicação do processo de avaliação. 
▪ Determinação de ajustamentos a 

introduzir e mecanismos a generalizar. 

2019/2020 
 
 

2019/2022 
2020/2022 

▪ Construção, em 2019/2020, e aplicação dos 
instrumentos de avaliação do programa no triénio. 

▪ Divulgação dos resultados das avaliações realizadas e 
de orientações de ajustamentos a introduzir, no final 
de cada ano letivo. 

▪ Criação de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho 
da equipa nas componentes de 
trabalho dos professores 
envolvidos. 
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PROGRAMA - “DECISÕES COM DIÁLOGO” 
 
Conceitos-chave: (adaptados de Digital workplace, DeLoitte) 
Colaboração: para resolver problemas, as escolas precisam aproveitar o conhecimento de toda a comunidade educativa, otimizado pela utilização de ferramentas de colaboração on-line, 
integradas e intuitivas que facilitem a possibilidade de trabalhar juntos. 
Comunicação:  as informações crescem a um ritmo sem precedentes provocando o uso de ferramentas que criem conteúdo, em vez de, simplesmente, consumir conteúdo, tornando 
necessárias ferramentas que suportem a comunicação bidirecional e a personalização de conteúdos.  
Conexões:  a comunicação assenta na possibilidade de conexão entre todos os agentes da organização escolar (internos e externos), permitindo a integração de conhecimentos múltiplos e 
de diferentes visões, promovendo uma cultura de escola mais forte e dinâmica. 
Objetivo Específico: Ouvir, pelo menos, 50% do grupo respetivo (pessoal docente, não docente, alunos e pais/encarregados de educação) em decisões estruturantes que lhes digam 
respeito.  

 

 

 

 

Subprograma Atividades Calendarização Metas Recursos 

 
 
 
 
Plataforma 
ESCT – uma 
Escola 
Aberta a 
todos 

▪ Escolha de um modelo de plataforma de 
comunicação eficaz. 

▪ Desenho e estruturação da plataforma. 
▪ Criação da plataforma. 
▪ Construção de conteúdos. 
▪ Publicação experimental da plataforma. 
▪ Disponibilização generalizada da 

plataforma. 
 

 
 

2019/2020 
 
 

2019/2020 
2019/2021 
2020/2021 
2021/2022 
2021/2022 

 
 

▪ Apresentação pública do desenho e estrutura da 
plataforma “ESCT-Uma Escola Aberta a Todos” até 
final de 2019/2020. 

▪ Apresentação pública da plataforma em condições 
de experimentação, até dezembro de 2020. 

▪ Apresentação pública e disponibilização da 
plataforma até janeiro de 2021. 

▪ Utilização da plataforma por 50% dos potenciais 
utilizadores, pelo menos, numa tomada de decisão 
que lhes diga respeito. 

▪ Existência de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de 
trabalho dos professores 
envolvidos. 

▪ Equipamento informático e/ou 
serviço externo de criação e 
manutenção do sistema. 
 

 
Avaliação 
do 
programa 

▪ Criação do processo e dos instrumentos 
de avaliação do programa. 

▪ Aplicação do processo de avaliação. 
▪ Avaliação final da eficácia da plataforma. 

2019/2020 
 

2019/2022 
2020/2022 

▪ Construção em 2019/2020 e aplicação dos 
instrumentos de avaliação do programa no triénio. 

▪ Avaliação da eficácia do programa com base em 
indicadores de utilização da plataforma em 
2021/2022. 

▪ Criação de uma equipa de 
coordenação do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de 
trabalho dos professores 
envolvidos. 
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PROGRAMA - “Cidadania na Escola” 
 

Conceitos-chave:  
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania: visa o desenvolvimento de competências para uma cultura de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica, através da 
componente Cidadania e Desenvolvimento. 
Organização do currículo - Criar, na escola, espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente. 
Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos, negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica, ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
Objetivo Específico: participação de 100% dos alunos em atividades formais associadas à componente de Cidadania e Desenvolvimento, não formais associadas a DAC e/ou projetos de 
índole cívica, com envolvimento da comunidade exterior à escola. 

Subprograma Atividades Calendarização Metas Recursos 

 
 
Cidadania e 
desenvolvimento 
– componente 
curricular 

▪ Implementação de uma 
abordagem de problemáticas 
da atualidade e da realidade 
local na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento. 
 

 

 
 
 

2019/2022 
 
 

 

 

▪ Desenvolvimento de projetos envolvendo agentes 
exteriores à escola, associações e organismos oficiais 
em 50% dos projetos da disciplina em 2019/2020. 

▪ Desenvolvimento de projetos envolvendo agentes 
exteriores à escola, associações e organismos oficiais 
em 100% dos projetos da disciplina em 2020/2022. 

▪ Integração do trabalho desenvolvido na disciplina em 
DAC de modo progressivo e por ano curricular. 
 

▪ Equipa da disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento como de 
coordenadora do subprograma. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de trabalho 
dos professores envolvidos.  

▪ Orçamentação para uma atividade no 
exterior, por turma. 

Cidadania como 
prática 
interdisciplinar 

▪ Formação de professores em 
“Como implementar um 
projeto de Cidadania” em ACD 
de 6 a 9 horas. 

▪ Criação de projetos de 
flexibilidade curricular que 
visem a intervenção na 
comunidade local. 

2019/2022 
 

 
 
 

2019/2022 

▪ Atingir 50% dos professores dos conselhos de turma 
que implementam projetos de cidadania. 

▪ Realização de projetos de cidadania em, pelos, 50% 
das turmas da escola. 

 

▪ Equipa de formação da escola. 
▪ Equipa de coordenação do 

subprograma que inclui a equipa de 
formação. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de trabalho 
dos professores envolvidos. 

▪ Orçamentação para uma atividade n o 
exterior, por turma. 
 

Monitorização e 
avaliação 

▪ Balanço anual e das metas 
finais das atividades dos dois 
subprogramas. 

 

2019/2022 
 
 

▪ Apresentação pública em julho de cada ano letivo do 
balanço anual com propostas de ajustamento. 

▪ Apresentação pública de julho de 2022 do balanço do 
programa e propostas de atuação futura. 

▪ Equipa formada por um elemento do 
CP e pelos coordenadores dos 
subprogramas. 

▪ Inclusão das horas de trabalho da 
equipa nas componentes de trabalho 
dos professores envolvidos. 



IX. Orientações 

a. Projeto Educativo de Escola, segundo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, no nº 1 do seu 
artigo 9º, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, é “o 
documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus 
órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos” definindo claramente a 
missão e a visão de escola, sustentado em princípios e valores subjacente às metas, aos 
objetivos e às estratégias que a escola se propõe adotar. Assim, o PEE da ESCT para o triénio 
2019/2022 constrói-se como uma linha de orientação para a resolução estratégica dos 
principais problemas diagnosticados no final do PEE anterior (2018/2019), não incluindo, por 
esse motivo, todas as áreas de intervenção e atuação da escola, mas apenas aquelas onde a 
mudança ou a correção se apresentam como mais urgentes, considerando que nas restantes 
se deve continuar a atuar de acordo com a positividade avaliada nessas áreas. 

b. Metas, Objetivos e Indicadores 
A elaboração do PEE da ESCT utilizou como conceitos base de formulação: 
Objetivo - o propósito de realizar algo, podendo ou não ser quantificado, pois estabelece o 
fim que se pretende alcançar. 
Objetivo Específico - resultado esperado no final do projeto. 
Metas – resultados parciais que se pretendem alcançar em determinado período e que levam 
à consecução do objetivo específico, podendo ser formuladas de modo qualitativo ou 
quantitativo, mas sempre possibilitando a medida por comparação do resultado com um 
referencial. 
Indicador – parâmetros quantitativos ou qualitativos que permitem verificar se os objetivos 
estão a ser alcançados, através de uma avaliação de processos e de uma avaliação de 
resultados: 

▪ Indicadores de eficiência - dizem respeito à boa utilização de recursos em relação às 
atividades e resultados alcançados; 

▪ Indicadores de Eficácia – referem-se à relação entre as ações realizadas e os resultados 
obtidos; 

▪ Indicadores de Efetividade - respeitam a incorporação das mudanças geradas por 
determinado programa na realidade da população-alvo; 

▪ Indicadores de Impacto - correspondem ao poder de influência e de irradiação de um 
projeto realizado. 

Para cada problema considerado, foi definido o caminho que a escola pretende prosseguir, 
estabelecendo os objetivos para as diferentes áreas de intervenção. 
Para cada área e objetivos foram definidos programas de execução, cujo objetivo específico 
estabelece o resultado quantitativo que se espera obter no final do triénio. 
Finalmente, em cada programa, definiram-se as metas que devem ir sendo alcançadas, em 
cada ano do triénio, qualitativas ou quantitativas, de modo a garantir a concretização do 
resultado esperado. 
 

c. As dinâmicas de trabalho 
O PEE da ESCT constitui-se como um documento dinâmico e flexível, que deve ser 
apropriado por todos os intervenientes da comunidade escolar. 
A sua concretização impõe uma organização anual que se espelha no Plano Anual ou 
Plurianual de Atividades (PAA), sendo este o instrumento de gestão que operacionaliza em 
cada ano as metas definidas. 
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d. O Plano Anual de Atividade (PAA) 
 

O Plano Anual de Atividade (adiante designado por PAA) operacionaliza, em cada ano, os 
programas e respetivas metas do Projeto Educativo da Escola (adiante designado por PEE) e é 
composto por: 
 

Parte I – Plano de Concretização das metas dos programas do PEE 
Em cada ano, o PAA determina em cada programa e subprograma, de acordo, com as metas 
fixadas no PEE: 
▪ Os objetivos do ano, as atividades a concretizar nesse ano, os indicadores de medida 

(qualitativos ou quantitativos), as equipas coordenadoras, a planificação que contemple 
a articulação entre objetivos a atingir no ano, atividades a desenvolver para os atingir, 
equipas de trabalho, recursos necessários e calendário de realização; 

▪ O regime de avaliação do plano de concretização das metas dos programas do PEE; 
▪ O modo de divulgação dos resultados alcançados; 
▪ As propostas de ajustamentos a introduzir ao nível PEE a concretizar nos anos seguintes. 

 

Parte II – Agenda de Atividades Escolares 
 A agenda de atividades escolares (adiante designada por AAE) organiza-se por áreas de 
intervenção e inclui dinamicamente as atividades que se realizam ao longo de cada ano e que, 
complementarmente, se enquadram com a missão da escola e concretizam, por isso, objetivos 
fundamentais de carácter pedagógico e didático, organizativo e de integração com a 
comunidade escolar: 
▪ À AAE pertencem todas as atividades que não se incluem diretamente nos 

programas/subprogramas do PEE; 
▪ A AAE organiza-se no 1º mês do ano letivo, integrando as atividades previstas pelos órgãos 

de direção, administração e gestão e estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica; 

▪ A AAE, pelo seu carácter dinâmico, integra à posteriori todas as atividades que se realizem 
nas áreas de intervenção definidas, cuja realização derivou da construção flexível e 
ajustada de respostas que a escola entendeu como necessárias para a melhoria; 

▪ A área de intervenção pedagógica e didática integra: aulas de exterior; visitas de estudos; 
participação de alunos em concurso e projetos nacionais e internacionais; participação 
e/ou dinamização de seminários, palestras e afins; apresentações públicas de trabalhos, 
exposições de trabalhos; concursos de escola e/ou locais; feiras educativas; desporto 

escolar e outras atividades desportivas escolares; outras atividades; 
▪ A área da organização escolar integra: seminários para delegados; concurso “A Melhor 

Turma”; Mini-Forúm estudante; participação em formação organizada pelos serviços 
educativos centrais ou pela escola no âmbito da organização escolar; estudos e análises; 
avaliação da organização da aplicação de medidas universais ou outras para melhoria dos 
resultados escolares; outras; 

▪ A área da Integração com a Comunidade Escolar é composta por atividades em 
associação com organizações escolares e entidades exteriores à escola, como Associação 
de Alunos, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Associação “O Farol”, 
ImaginArte Almada, entre outras; 

▪ Inclui ainda o regime de avaliação e o modo de divulgação da AAE. 
Por decisão do Conselho Pedagógico o PAA pode ser substituído por um Plano Plurianual 
de Atividades (PPA) se entender como mais adequado, podendo vigorar por um período de 
3 anos ou, um PPA de 2 anos seguido de um PAA de 1 ano para completar o PEE ou um PAA 
seguido de um PPA de 2 anos com base na avaliação do 1º ano. 
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X. Avaliação do Projeto Educativo de Escola 

A avaliação consiste num processo contínuo de: 

 

 

 

 

 
 
 

 
A avaliação do PEE assenta num processo de monitorização, acompanhamento e avaliação desenvolvido 
pela Equipa de Autoavaliação da Escola, com base em instrumentos de recolha de informação, aprovados 
pelo Conselho Pedagógico, aplicados em 2 momentos anuais, adquirindo assim um caráter semestral. 
No 1º momento, a análise da informação recolhida permite a apresentação de sugestões e ajustamentos 
ao desenvolvimento dos programas e deve ter um carácter qualitativo, regulador e preventivo, 
identificando eventuais desvios face aos objetivos e metas e propondo mecanismos de correção. 
No 2º momento, a avaliação deve incidir sobre o impacto dos programas e globalmente do PEE, ao nível 
das potenciais mudanças introduzidas na vida da escola, traduzidas na diferença entre a situação inicial 
identificada no diagnóstico e a situação a que se chegou no final desse ano, quer ao nível do processo de 
realização quer ao nível do grau de concretização das metas e indicadores. 
O objeto de avaliação é o próprio Projeto Educativo e não as atividades e objetivos específicos de cada 
atividade, que serão avaliados no âmbito dos Planos Anuais ou Plurianuais de Atividades. 
A avaliação do PEE incide, portanto, sobre o caminho que a escola decidiu percorrer para resolver os 
problemas centrais diagnosticados e, ao longo do triénio, o impacto que o PEE provocou, traduzido em 
mudanças sustentáveis para o futuro da escola.  
Os resultados das avaliações serão: 
- Divulgados anualmente em apresentação pública; 
- Apresentados em relatório intermédio no final do 1º semestre de 2021/2022, de modo a serem 
incorporados no PEE seguinte, as sugestões e orientações resultantes das avaliações já efetuadas; 
- Apresentados em relatório final a divulgar no início do ano letivo de 2022/2023. 

 
 
 

Objeto da 
avaliação 

Critérios de avaliação Instrumentos Calendário Divulgação 

 
Operacionalização 

▪ Coerência; 
▪ Clareza; 
▪ Adaptabilidade. 

 

▪ Grelhas preenchidas pelos 
intervenientes. 

 

Final do 1º 
semestre de 
2021/2022 

 

 
Relatório 

Intermédio 

 
Conceção e 

realização dos 
programas de 
intervenção 

▪ Exequibilidade; 
▪ Rigor; 
▪ Adequabilidade; 
▪ Eficácia; 
▪ Grau de concretização; 
▪ Grau de cumprimento. 

 

▪ Grelhas preenchidas pelos 
intervenientes; 

▪ Relatórios dos programas 

 

Semestral ao 
longo do triénio 

 
Apresentação 

Pública 

 
Impacto 

▪ Pertinência das 
propostas; 

▪ Eficácia das mudanças. 

▪ Grelhas preenchidas pelos 
intervenientes; 

▪ Fichas de avaliação do grupo 
de discussão e reflexão. 

 

 

Início de 
2022/2023 

 
Relatório 

Final 

Recolha de Informação 
Análise da informação 

recolhida 
Tomada de uma Decisão 

Proposta de ajustamento 
Fim do processo 

Objetivo alcançado 
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Anexo I 

Caracterização sumária da Escola Secundária Cacilhas -Tejo 
3.1 Espaço físico   

A Escola ocupa uma área de 18100 m2, com 4680 m2 de área construída. É 
composta por cinco blocos de dois pisos, A, B, C, E e o bloco C com um piso (Fig. 1), 
sendo que os três primeiros têm ligação interna.   

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia da escola Secundária  

Elementos 
relevantes na 
Identidade da 

Escola 

Nome - Escola Secundária de Cacilhas-Tejo  
Tipologia – Secundária pura  
Diversidade da Oferta formativa  
Valorização dos Cursos Profissionais  
Relação com a Comunidade – Sede de 2 associações (Farol e F4)  

 

Contexto Social 

Média etária na entrada no secundário CCH 2016-2017: 14 anos 58%; 15 anos 27%; + 15 anos 12%  
Alunos com SASE 2018-2019  
310 alunos (168 esc. A e 142 esc. B)  
Alunos abrangidos pela Educação Especial 2018-2019: 42 alunos  
Alunos com Percurso de Sucesso: Escola: 26 ; Nacional: 31%  

 

 

 
Tipologia das Salas Nº de salas 

Salas Normais  22 

Salas específicas  7 Salas de informática; 6 laboratórios; 2 Salas de Oficina de Artes; 2 Salas de Desenho  

Outros espaços  Auditório; BECRE; Centro Qualifica; Educação Especial; Ginásio; Pavilhão Gimnodesportivo; SPO  
Sala de Diretores de Turma; Sala de Professores; Sala de Trabalho de Professores; Sala de 
atendimento aos Pais e Encarregados de Educação  

Serviços  Bar de alunos; Bar de Professores; Papelaria/Reprografia; Refeitório; Gabinete médico; Serviços 
Administrativos  

Outros Oficina de manutenção; 2 salas pequenas 

 
 
 

Planta da Escola Secundária Cacilhas-Tejo (Fonte: P. Penha, 2011) 

Legenda da Figura 5:  
A – serviços centrais, serviços 
administrativos, sala e bar dos 
professores, sala dos 
Diretores de Turma, salas de 
apoio educativo e orientação 
escolar, BECRE e salas de 
aula.  
B – salas de aula  
C - serviços dirigidos aos 
alunos (reprografia / 
papelaria, refeitório, sala de 
convívio e bar dos alunos e 
sede da Associação de 
Estudantes.  
D – Pavilhão gimnodesportivo 
e ginásio  
E – Auditório e salas de aula.  
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Anexo II – Entrevista a membros do Conselho Geral 
 (7respostas) 

 
Visão, Missão e Valores 

1. Que imagem pensa que a escola tem junto da comunidade? 
A escola tem uma imagem positiva junto da comunidade assente fundamentalmente nas boas relações 
e abertura à comunidade e na preocupação pela formação e desenvolvimento dos jovens 
2. Que vantagens e desvantagens a escola apresenta por comparação com as outras escolas do 
concelho? 
Em termos de comparação com as restantes escolas do concelho a oferta formativa diversificada 
incluindo a qualificação de adultos surge como uma vantagem, particularmente sentida, dispersando-
se as opiniões por outras áreas tal como as desvantagens, não sendo, por isso, possível de definir uma 
posição mais consensual 
3. Como projeta a escola no futuro? Descreva a escola que imagina poder existir daqui a 5 anos se 
cumpridos os objetivos atuais? 
Para o futuro surge com maior consistência a ideia da adaptação à mudança garantindo melhores 
aprendizagens através da utilização de metodologias eficazes assentes nas novas tecnologias 
4. Frase- chave curta aquela que poderia ser, na sua ótica, uma Visão para a Escola 
A Visão da escola, em termos de identificação, deve centrar-se em: FUTURO- CIDADANIA - BOAS 
PRÁTICAS 
5. As 3 necessidades específicas mais importantes para a comunidade em que a escola está inserida 
e a que esta pode responder 
Formação profissional jovem - maior oferta e ligação dos cursos profissionais ao mundo laboral; 
Formação e qualificação de adultos - Centro Qualifica e cursos EFAs; 
Participação ativa dos Pais/ funcionamento de uma Associação de Pais. 
6. Prioridades da missão da escola 
Mais formação/Qualificação: Jovem (ensino profissional, estabelecendo parcerias com empresas); 
Formação para a cidadania 
7. Lema ou frase indicaria como mais ajustada à missão que perspetiva para a escola? 
Escola do futuro (inclusiva e multifacetada) prepara o aluno para a vida, aprendendo a aprender 
8. A missão da escola sustenta-se num conjunto de valores e princípios indispensáveis à consecução 
das suas finalidades e metas. Que valores são fundamentais para a sua visão de escola? 
Respeito, Solidariedade, Competência, Profissionalismo, Cooperação, Rigor, Qualidade, Curiosidade 
Criativa, Empenho em aprender, Integridade, Ética 
 
Perfil do Aluno 

1. Que prioridade dar às características apontadas para o cidadão que se pretende? 

São valorizadas, particularmente, como características do cidadão de amanhã, aquele que: 

▪ esteja munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a 
realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no 
seu dia a dia; 
▪ seja capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 
▪ reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e 
pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de 
Portugal e do mundo.   

As características menos valorizadas são: 

▪ ser livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia. valorizar o 
respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com 
os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático; 

▪ ser capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho 
colaborativo e com capacidade de comunicação.  
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2. Qual a noção de cidadão com que concordam mais? 
▪ Um cidadão livre exerce o seu direito à liberdade com respeito pelos direitos humanos, a 

democracia, a igualdade, o respeito mútuo e a livre escolha no bem comum; 
▪ Quais as competências do Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória que valoriza mais? 
▪ Apresentam ideias e projetos e expõem o trabalho resultante de objetivos definidos; 
▪ Estão conscientes da importância da construção de um futuro sustentável e envolvem- se em 

projetos de cidadania ativa; 
▪ Trabalham com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais.  

 

O Perfil do Professor da ESCT 

▪ Enquanto representante da comunidade, como caracteriza o “bom professor”?  
▪ As características mais valorizadas: 
▪ Se um aluno perturba a aula, saí com falta disciplinar para que o grupo turma continue a 

trabalhar adequadamente.   
▪ A assiduidade é importante e é refletida na avaliação.  

O bom professor é aquele que: 
▪ Executa o seu trabalho com paixão, rigor e conhecimento, preocupando-se com todos os 

alunos, motivando-os e levando-os a aprender de acordo com as condições da escola e 
cumprindo o Regulamento Interno. 
 

 

Estilo educativo da Escola                                            

 

D. A Escola – espaço de vivências múltiplas 

Domínio: Os Órgãos 
Relação dos Alunos com Direção – Diretores de Turma – Conselho de Turma  
Relação dos Pais e Encarregados de Educação com a Direção - Diretores de Turma - Conselho de 
Turma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
Diálogo 
Cooperação 
Interajuda 
Disciplina /Cumprimento das Normas 
Boa aprendizagem 

 
Falta de diálogo 
Não cumprimento das Normas/ Indisciplina 
Falta de Respeito 
Má aprendizagem 
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 Anexo III – Inquérito a Alunos 
Resultados do inquérito respondido por delegados e subdelegados (24 respostas) 

 
Visão, Missão e Valores 

Que imagem pensa que a escola tem junto da comunidade? 
▪ Imagem positiva assente principalmente na convicção de que é uma escola com exigência na 

aprendizagem que prepara para o futuro e de rigor e exigência 
▪ Que prioridade a que a escola deve dar resposta em função das necessidades da 

comunidade? 
▪ A oferta formativa diversificada corresponde, para os alunos, a principal prioridade que a 

escola deve manter em termos de missão.  
▪ A missão da escola sustenta-se num conjunto de valores e princípios indispensáveis à 

consecução das suas finalidades e metas. Que valores são fundamentais para a sua visão de 
escola? 

▪ Destacam-se claramente a Igualdade e o Respeito, seguidas de Segurança e Aprendizagem 
permanente 
 

Perfil do Aluno 

1. Que prioridade dar às características apontadas para o cidadão que se pretende? 
Os alunos valorizam particularmente como características do cidadão de amanhã, aquele que: 

▪ rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social; 
▪ seja livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia. 

As características menos valorizadas são: 
▪ reconhecer a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas 

Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, 
económica e ambiental; 

▪ valorizar o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela 
solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático. 

2. Qual a noção de cidadão com que os alunos concordam mais? 
▪ Um cidadão livre exerce o seu direito à liberdade com respeito pelos direitos humanos, a 

democracia, a igualdade, o respeito mútuo e a livre escolha no bem  
3.Quais as competências do Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória que valoriza mais? 

▪ Compreendem, interpretam e expressam factos, opiniões, conceitos, pensamentos e 
sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, adequada e corretamente. 

▪ Adequam comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

▪ Trabalham em equipa e usam diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede. 

 
O Perfil do Professor da ESCT 

1. O perfil do professor da ESCT corresponde a: 
▪ O professor utiliza instrumentos de avaliação diversificados e não privilegia nenhum em 

particular 
▪ O professor integra a participação ativa dos alunos, na mobilização do conhecimento para 

situações do quotidiano; 
▪ O professor assume que os testes escritos tradicionais são o instrumento de avaliação mais 

valioso e atribui-lhe essa importância na determinação da classificação; 
▪ O professor faz cumprir as normas e o regulamento da escola nas aulas; 
▪ professor considera que a assiduidade é importante e é refletida na avaliação. 

2. Perfil do “Bom Professor” 
▪ Tem a capacidade em ouvir, perceber e ajudar os alunos a aprender; 
▪ Preocupa-se com uma preparação cuidada das aulas, variando estratégias de acordo com as 

características dos alunos e procurando as melhores soluções para garantir as 
aprendizagens; 

▪ Considera os alunos: respeita, explica e impõe simultaneamente respeito; 
▪ Faz cumprir as normas. 
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Estilo educativo da Escola 

1. Tipo de Organização 
Fatores mais importantes para a qualidade da organização:  

▪ O diálogo é a melhor forma de resolver os problemas e conflitos entre professores e alunos  
▪ É importante que os alunos possam pedir explicações sobre as decisões que lhe dizem 

respeito.  
▪ É importante para os alunos fomentar um ambiente de diálogo como forma de resolver os 

problemas, no qual sintam que têm direito a pedir explicações sobre as decisões que lhe dizem 
respeito. Já, pelo contrário, ambiente competitivos entre alunos e assentes no pressuposto 
de que a exigência de respeito pelos professores leva a uma aprendizagem de 
comportamentos adequados, lhes parece inadequado e sem impactos positivos. 

2. Fatores da Melhoria da escola 
Fatores mais importantes para a melhoria da organização:  

▪ Excelência e rigor do ensino e da aprendizagem; 
▪ Existência de um bom ambiente. 

 
Conclusão: A escola deve ser uma organização preocupada em fomentar um ambiente de diálogo, 
onde os alunos exerçam os seus direitos, promovendo um ensino e aprendizagem de rigor através de 
um bom ambiente. 

 
3. Pontos fortes e fracos da organização escolar 

 

 Forças Fraquezas A melhorar 

Órgãos • Relação entre 
alunos e 
assistentes 
operacionais 

• Relação entre 
alunos e 
professores 

 • Relação entre alunos e serviços 
administrativos 

 

Espaços e 
equipamentos 

• BECRE  

• Bar dos alunos  

• Pavilhão/Ginásio  

• Instalações sanitárias  

• Computadores  

• Jogos na sala de 
convívio  

• Balneários  

• Laboratórios  
 

• Cozinha  

• Campos desportivos exteriores  

• Materiais de equipamentos de 
laboratórios  

• Mobiliário das salas  

• Mobiliário de exterior  

• Refeitório  

• Salas de aula  

• Reprografia  

• Materiais e equipamentos de 
Educação Física  

• Corredores/espaços interiores de 
convívio  

• Auditório  

Nota: 
Forças > 50% nível 4 ; >90% níveis 3-4 
Fraquezas > 40% (níveis 1 e 2) 
Melhorar > 50% níveis 3 e 4 
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Anexo IV – Inquérito a Pessoal Docente 
Resultados do inquérito respondido por 34 respostas 

 
Visão, Missão e Valores 

1. Que imagem pensa que a escola tem junto da comunidade? 
Imagem positiva assente principalmente na convicção de que é uma escola inclusiva, de rigor e 
excelência. 

2. Que prioridade a que a escola deve dar resposta em função das necessidades da comunidade? 
A oferta formativa diversificada corresponde, para os professores, a principal prioridade que a escola 
deve manter em termos de missão.  

3. A missão da escola sustenta-se num conjunto de valores e princípios indispensáveis à consecução 
das suas finalidades e metas. Que valores são fundamentais para a sua visão de escola? 

Destacam-se claramente o Respeito, seguido de Aprendizagem permanente e Inclusão  
 
Perfil do Aluno 

1. Que prioridade dar às características apontadas para o cidadão que se pretende? 
Os professores valorizam particularmente como características do cidadão de amanhã, aquele que: 
▪ capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho 
colaborativo e com capacidade de comunicação; 
▪ munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a 
realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no 
seu dia a dia. 

2. Qual a noção de cidadão com que os professores concordam mais? 
▪ Ser um cidadão integro e responsável é sempre e simultaneamente respeitar-se a si e aos 
outros, agir com ética e em função de um bem comum e responder pelas suas ações 
independentemente das consequências; 
▪ Um cidadão livre exerce o seu direito à liberdade com respeito pelos direitos humanos, a 
democracia, a igualdade, o respeito mútuo e a livre escolha no bem comum.  

3. Quais as competências do Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória que valoriza mais? 
▪ Compreendem, interpretam e expressam factos, opiniões, conceitos, pensamentos e 
sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, adequada e corretamente; 
▪ Interpretam informação, planeiam e conduzem pesquisas, desenvolvendo processos 
conducentes à construção de produtos e de conhecimento; 
▪ Utilizam e dominam instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, em diferentes fontes documentais credíveis; 
▪ Adequam comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 
 
O Perfil do Professor da ESCT 

1. O perfil do professor da ESCT corresponde a: 
▪ O professor preocupa-se com o que os alunos aprendem e com a forma como aprendem; 
▪ O professor integra a participação ativa dos alunos, na mobilização do conhecimento para 

situações do quotidiano; 
▪ O professor promove situações de aprendizagem que valorizam a aquisição de 

competências  
2. Perfil do “Bom Professor” (embora muito variável nas respostas, podem apontar-se algumas 

características mais repetidas e/ou próximas: 
▪ O bom professor é aquele que: 
▪ Disponível; 
▪ Atento; 
▪ Exigente, mas flexível; 
▪ Coloca o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem; 
▪ Preocupa-se e interessa-se pelos alunos. 

 
 

Estilo educativo da Escola 
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1. Tipo de Organização 
Fatores mais importantes para a qualidade da organização:  

▪ O diálogo é a melhor forma de resolver os problemas e conflitos entre professores e alunos  
▪ É importante que os alunos possam pedir explicações sobre as decisões que lhe dizem 

respeito  
 

2. Fatores da Melhoria da escola 
Fatores mais importantes para a melhoria da organização:  

▪ Existência de um bom ambiente; 
▪ Direção adequada; 
▪ Estrutura e organização escolar adequada. 

 
Conclusão: 
O que mais contribui para a melhoria da escola é, por um lado, a existência de um bom ambiente 
geral e, por outro, uma organização curricular e uma direção da escola adequadas. 
 

3. Pontos fortes e fracos da organização escolar 

 Forças Fraquezas A melhorar 

 
 
 
Órgãos 

• Relação entre 
professores e alunos  

• Relação entre 
professores e 
assistentes  

• Relação entre 
professores  

• Relação entre 
professores e 
encarregados de 
educação  

 
 

 • Relação entre professores e 
serviços administrativos 

• Relação dos professores 
com a Direção  

 
 
 
 
 
Espaços e 
equipamentos 

• BECRE  • Instalações sanitárias  

• Mobiliário de 
exterior  

• Espaços Exteriores  

• Auditório  

• Bar dos alunos/Professores  

• Salas de aula  

• Pavilhão/Ginásio  

• Laboratórios  

• Reprografia  

• Campos desportivos 
exteriores  

• Refeitório  

• Balneários  

• Equipamentos e materiais 
específicos  

• Cozinha  

• Computadores e 
videoprojectores  

• Mobiliário das salas  
 

Nota: 
Forças > 50% nível 4 ; >90% níveis 3-4 
Fraquezas > 40% (níveis 1 e 2) 
Melhorar > 50% níveis 3 e 4 
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Anexo V – Inquérito a Pessoal Não Docente 
Resultados do inquérito - 24 respostas 
 

Visão, Missão e Valores 

1. Que imagem tem da escola, quanto às suas principais finalidades? 
A escola prepara para a vida profissional, abordando os problemas da sociedade atual para além das 
matérias disciplinares, tornando os alunos, cidadãos mais responsáveis, autónomos e autocríticos. 

2. Que prioridade a que a escola deve dar resposta em função das necessidades da comunidade? 
A oferta formativa diversificada corresponde, para os assistentes, a principal prioridade que a escola 
deve manter em termos de missão, seguida de oferta de cursos de empregabilidade garantida pelo 
setor económico concelhio 

3. A missão da escola sustenta-se num conjunto de valores e princípios indispensáveis à consecução 
das suas finalidades e metas. Que valores são fundamentais para a sua visão de escola? 
Destacam-se claramente o Respeito, seguido de Igualdade e Justiça. 
 

O papel dos Assistentes Técnicos e Operacionais 

1. O papel dos assistentes no dia a dia da escola? 
▪ Os assistentes administrativos e operacionais têm de si a imagem de “bom profissional” e 

sentem-se confortáveis com o nível de autoridade que detém nas funções que exercem. 
▪ Em sentido contrário, manifestam desconforto, visível pelo nível de discordância das 

afirmações, relativamente a serem ouvidos nas tomadas de decisão da escola  
 
A organização da escola 

 
1. Estilo Educativo da escola 

Os fatores que mais contribuem para o estilo da escola, são: 
▪ O diálogo é a melhor forma de resolver os problemas e conflitos; 
▪ É importante que os profissionais da escola possam pedir explicações sobre as decisões que 

lhe dizem respeito 
2. Os Fatores de melhoria da Escola: 

Os mais importantes, são: 
▪ Existência de um bom ambiente; 
▪ Direção adequada. 

3. Pontos fortes e fracos da organização escolar 

 Forças Fraquezas A melhorar 

Pessoas e 
Órgãos 

• Relação entre 
assistentes 
técnicos/operacionais e 
alunos,  

• Relação entre 
assistentes técnicos e 
assistentes 
operacionais,  

 • Relação dos assistentes técnicos/operacionais 
com pais e encarregados de educação  

•  Relação entre assistentes técnicos / 
operacionais e professores  

• Relação entre profissionais do mesmo serviço 

• Relação dos assistentes técnicos/operacionais 
com as chefias diretas  

Espaços e 
equipamentos 

• Secretaria 

• Auditório 

• BECRE 

• Campos desportivos 
exteriores,  

• Laboratórios,  

• Salas de aulas 

• Instalações 
sanitárias 
femininas e 
masculinas 

 

• Espaços exteriores 

• Bar dos alunos/ Professores  

• Pavilhão/Ginásio; Balneários 

• Refeitório; Cozinha 

• Mobiliário das salas; Mobiliário de exterior  

• Reprografia/ Equipamentos e materiais 
específicos 

• Espaços de estar dos assistentes operacionais 
 

Conclusão 
A escola deve ser uma organização preocupada em fomentar um ambiente de diálogo, onde os seus profissionais 
se sintam envolvidos e sejam ouvidos nas decisões que lhe dizem respeito. A principal força é a relação dos 
assistentes com os alunos e entre si e em termos de espaços e equipamentos, a grande maioria necessita de 
melhorias e as únicas consideradas fracas são as instalações sanitárias. 



 PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA DE SECUNDÁRIA CACILHAS-TEJO 2019/2022 

Página 32 de 40 

ANEXO VI - PEE – 2019-2022 - FASE DE DIAGNÓSTICO – ESTUDOS 

Aproveitamento Escolar - Estudo comparativo dos ciclos de formação 2016/17 e 2017/18 

Problemas 
▪ Nos 2 ciclos, os alunos que se inscrevem a todas as disciplinas rondam os 85%, maioritariamente como 1ª inscrição. 

▪ Cerca de 20 alunos, no início do ciclo são repetentes;  

▪ A distribuição dos alunos repetentes não é equitativa entre cursos nem equilibrada entre turmas 

▪ O 10º ano é marcado por uma forte retenção, cerca de 1/3 do total de alunos não progride; 

▪ Apenas 1/3 dos alunos inscritos no início de um ciclo de 3 anos, concluiu o ciclo; 

▪ A grande maioria dos alunos que iniciam o ciclo a todas as disciplinas e o terminam no final desse mesmo ciclo, 

apresentam poucas ou nenhumas classificações inferiores a 10 na totalidade das classificações atribuídas ao longo dos 

3 anos e terminam com um aproveitamento médio de bom ou superior (médias superiores a 13 valores); 

▪ A maioria dos repetentes que se inscrevem no início do ciclo não o termina no prazo de 3 anos, bem como os alunos 

que obtêm 2 ou mais classificações inferiores a 10 valores no 1º período; 

▪ As disciplinas que, de modo geral, apresentam um aproveitamento mais baixo são da componente específica; 
 

Pontos Positivos 
▪ No 11º ano, a taxa de transição melhora ligeiramente; 

▪ A taxa de conclusão do grupo de alunos que inicia um ciclo a todas as disciplinas é melhor do que a taxa geral de 

conclusão 

Recomendações 
▪ A constituição de turmas deve obedecer a outros critérios de modo a prevenir casos como o da maior integração 

de repetentes na mesma turma, não sendo as turmas construídas por ordem de chegada de matrículas, podendo 

ser considerado, entre outros: 

▪ A distribuição tão equitativa quanto possível do total de repetentes do ano de um curso pela totalidade das suas 

turmas; 

▪ A diversidade de origem e/ou de médias do 3º ciclo dos alunos repartida pela totalidade de turmas do 10º ano. 

▪ Adoção de medidas alternativas de apoio desde o início do 10.º Ano (não apenas no final do 1.º Período), adequadas 

às especificidades de aprendizagem e perfil dos alunos que, em avaliação de diagnóstico, demonstrem lacunas ao 

nível dos conceitos estruturantes de cada disciplina (grupos de nível, flexíveis ao longo do ano e do tempo, e variáveis 

quanto às metodologias quer de ensino, quer de avaliação). 

▪ A análise dos resultados internos das aprendizagens como objeto de reflexão nos Departamentos de modo a detetar 

causas e adotar medidas que lhe pareçam adequadas para garantir uma maior integração de todos os alunos no 

processo de aprendizagem com maior sucesso global 

▪ Adoção, pela escola, de uma maior diversificação de processos de ensino adequados aos diferentes processos de 

aprendizagem dos alunos, através da valorização da consolidação efetiva de conhecimentos e aquisição de 

competências suportadas por esses conhecimentos 

▪ Adoção de medidas logísticas que aumentem a potencial eficácia da seleção de métodos e processos aplicáveis às 

diferentes disciplinas, como: aumento da capacidade de trabalho em equipa para aferição da eficácia dos processos 

e dos instrumentos de avaliação associados; alargamento de apoios que permitam uma maior individualização do 

ensino, como os grupos de nível e os desdobramentos 

 

Possíveis motivos para os pontos fracos 
▪ As diferenças entre classificações internas e externas podem ter por base diferenças de abordagem pedagógica aos 

curricula, não apresentando a escola um posicionamento claro em termos de alinhamento entre ambas, o que pode 

ficar a dever-se, entre outras, a: desfasamento entre competências desenvolvidas e competências testadas em exame; 

desarticulação entre critérios de classificação interna e de exame; taxas de reprovação elevadas do início do ciclo até 

ao exame, sendo este apenas acessível, como internos, a um número mais reduzido de alunos e com classificações 

internas elevadas, em algumas disciplinas. É ainda possível considerar como causa das diferenças a opção dos alunos 

por estudar mais aprofundadamente para uma das disciplinas na 1ª fase e para a outra na 2ª fase (não considerada 

neste estudo) ou considerar que a CIF é suficiente para garantir uma aprovação em disciplina não nuclear para o acesso 

ao ensino superior. 
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ANEXO VII - PEE – 2019-2022 - FASE DE DIAGNÓSTICO – ESTUDOS 

ASSIDUIDADE - Resultados do Estudo da Assiduidade nos anos de 2016/17 e 2017/-18 
 

 

Problemas 

 

▪ Elevadíssimo número de faltas registado, quer quando se tem em conta a totalidade dos alunos inscritos, quer 

quando não se incluem os que foram excluídos ou retidos por faltas ou anularam a matrícula. 

▪ No ano de 2016-17, o número de faltas aumentou exponencialmente, mesmo tendo em conta o número de alunos 

ligeiramente superior relativamente ao ano letivo de 2015-16. 

▪ O número total de faltas vem decrescendo do 10º para o 12º ano, o que poderá provavelmente atribuir-se à 

existência progressiva de um menor número de alunos.  

▪ Nos 2 últimos anos letivos (2915/2016 e 2016/2017) registaram-se, respetivamente, 13.764 faltas e 25.586 faltas, a 

que correspondeu uma média de 23,8 faltas por aluno em 2015-2016 e de 43,7 faltas por aluno em 2016-2017, em 

ambos os anos cerca de 44% do total de faltas são no 10º ano; 

▪ Destes totais de alunos, 109 em 2015-206 e 93 em 2016-2017 excluíram pro faltas, anularam a matrícula, foram 

transferidos de escola ou mudaram de turma, respetivamente 19% e 15%. No entanto este fato não provocou alterações 

ao panorama anterior, em 2015-2016 a média de faltas por aluno sibe mesmo para as 25 e em 2016-2018 fixam-se em 

28; 

▪ Em ambos os anos letivos e em todos os anos de escolaridade, a média de faltas justificadas foi sempre superior à 

média de faltas injustificadas. 

▪ Verificou um aumento no total de número de faltas injustificadas, que correspondem a cerca de 33% no 10º ano, 

32% no 11º ano (aumento substancial de um ano para o outro) e de 21% no 12º ano; 

▪ Do número extramente elevado de faltas, mais de 70% são justificadas pelo Encarregado de Educação; 

▪  O caráter residual do abandono escolar constante da plataforma MISI parece contrariar o conhecimento empírico 

que se tem do abandono escolar na nossa Escola, nomeadamente em situações de anulação de matrícula e/ ou de 

exclusão ou retenção por faltas. 

 

Recomendações 
 

▪ Proceder ao do cruzamento com dados disponíveis no que toca ao aproveitamento, tirar algumas conclusões sobre 

a relação entre assiduidade e aproveitamento. 

 

Relação entre o resultado do estudo e o PEE 
 

• O aumento constante da falta de assiduidade, leva à necessidade de considerar esta uma área 
a priorizar no PEE 2019-2022 
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ANEXO VIII - PEE – 2019-2022 - FASE DE DIAGNÓSTICO – ESTUDOS 

INDISCIPLINA - Resultados do Estudo do Observatório da (In)disciplina 2017-2018 

 
 
Problemas 

 

▪ Aumento do número de participações de carater disciplinar;  

▪ O aumento do número de participações concentrou-se no 11º e 12º anos, tendo diminuído no 10º; 

▪ Aumento do número de medidas sancionatórias de penas de suspensão; 

▪ A maioria das participações ocorrem nos cursos profissionais; 

▪ O elevado número de participações centrou-se em turmas específicas, especialmente uma turma de 11º ano, com 

mais de 50% do total de ocorrências, das menos às mais graves;  

▪ Os comportamentos negativos mais frequentes que levam à ordem de saída da sala de aula são: uso do telemóvel; 

realizar atividades que nada têm a ver com a aula em questão; rir ou fazer outros barulhos despropositadamente);  

▪ Atitudes de desafio e insolência são frequentes nas turmas com maior número de participações; 

▪  Na maioria dos casos, o comportamento desviante é reincidente, mas nem sempre penalizado em conformidade. 
 

Pontos Positivos 
 

▪ Aumento significativo do número de turmas sem qualquer participação, principalmente no 3º período; 

▪ O comportamento da maioria das turmas foi considerado satisfatório e em 39% o comportamento foi considerado 

Bom ou Muito Bom no final do 3º período; 

▪ Diminuiu a % de turmas com comportamento não satisfatório, no final do ano; 

▪ Nenhuma turma do 12º ano apresenta comportamento não satisfatório; 

▪ A indisciplina na escola, apesar de condicionadora do bom funcionamento das atividades escolares em algumas 

turmas não põe, genericamente, em causa o clima generalizado de bem-estar, favorável ao ensino e aprendizagem. 
 

Recomendações 
 

▪ Envio, por email, no início do ano letivo, ao grupo de professores dos documentos com os procedimentos a seguir 

quando existem ocorrências disciplinares e os respetivos modelos de participação; 

▪ Comunicar aos alunos e encarregados de educação, no início do ano letivo, quais as regras de sala de aula 

previamente definidas e reforçar a importância do cumprimento das mesmas e as consequências do não 

cumprimento; 

▪ Relembrar o que consta no regulamento Interno relativamente a questões disciplinares, nomeadamente a aplicação 

de 1 dia de suspensão sempre que se verifique a recusa da ordem da saída de aula; 

▪ Agir de forma concertada ao nível do conselho de turma; 

▪ Redigir e enviar as participações dentro dos prazos definidos pela Lei e RI;  

▪ Sancionar o uso indevido do telemóvel em sala de aula; 

▪ Inscrever no Regulamento Interno a aplicação de medida sancionatória de suspensão para alunos reincidentes. 
 

Relação entre o resultado do estudo e o PEE 
 

▪ Face ao impacto positivo que o trabalho desenvolvido pelo Observatório da Indisciplina tem tido desde o seu início 

em 2014, no que toca a estratégias e combate à indisciplina, permitindo uma visão mais objetiva da escola e uma 

maior articulação entre todas as instâncias envolvidas, na continuação deste trabalho, os seus objetivos devem ser 

enquadrados na missão e na visão da Escola espelhados no Projeto Educativo. 
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ANEXO IX - PEE – 2019-2022 - FASE DE DIAGNÓSTICO  

Análise de dados estatísticos da escola - Tratamento dos dados disponíveis no InfoEscolas em 2019 

A. Cursos Científico- Humanísticos 

Dados Gerais   

1. Nº de alunos nos cursos científico-humanísticos 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Cursos científico-humanísticos em que estão inscritos os alunos dos CCH em 
2016/17 

 

 

 

 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

10º 160 183 186 208 

11º 148 140 154 178 

12º 122 145 132 159 

T 430 468 472 545 

Cursos % N 

Ciências e Tecnologias  37,8% 206 

Línguas e Humanidades 34,9% 190 

Ciências Socioeconómicas  16,1% 88 

Artes Visuais  11,2% 61 

Total 100,0% 545 

Conclusões: 
O nº de alunos tem vindo a aumentar nos últimos 4 
anos, mantendo-se relativamente estável o peso de 
cada ano de escolaridade no nº total de alunos 

Conclusões: 
Os cursos de CT e LH tem um peso relativo aproximado, embora com alguma supremacia dos CT enquanto 
nos cursos com apenas 1 turma/ano, essa seja a posição de CSE em relação a AV. 
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3. Distribuição dos alunos da escola por idade em 2016/17 

 

 
 
Taxa de retenção  
 

 

  
10º 11º 12º 

2013/14 

al. Matriculados 160 148 122 

taxa escola 32% 13% 55% 

Média nacional 16% 18% 33% 

2014/15 

al. Matriculados 183 140 145 

taxa escola 25% 24% 46% 

Média nacional 15% 11% 30% 

2015/16 

al. Matriculados 186 154 132 

taxa escola 26% 19% 49% 

Média nacional 16% 8% 30% 

2016/17 

al. Matriculados 208 178 159 

taxa escola 39% 18% 47% 

Média nacional 16% 8% 28% 

 Idade  
ano 15 16 17 18 19 20 >20  Total 

10º 120 56 24 7       207 

11º   92 48 19 15     174 

12º   3 81 45 21 8   158 

Idade expectável Idade exp. 1Rep 2 Rep 3Rep 

10º ano: 15 anos 58,0% 27,1% 11,6% 3,4% 

11º ano: 16 anos 52,9% 27,6% 10,9% 8,6% 

12º ano: 17 anos 51,3% 28,5% 13,3% 5,1% 

Conclusões: 
Em cada ano de escolaridade mais de 40% dos alunos está além da idade expetável, o 
que significa um número elevado de alunos que já trazem repetências à entrada da 
escola (42% no 10º ano), continuando essa percentagem  a aumentar ao longo do ciclo 
(47% e 48% respetivamente nos 11º e 12º anos). 

Conceito: 
A taxa de retenção ou desistência mostra a percentagem de alunos que não podem 
transitar para o ano de escolaridade seguinte (por razões diversas, entre as quais o 
insucesso escolar e a anulação da matrícula), dentro do número total de alunos 
matriculados nesse ano letivo. 
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Alinhamento das notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos, com as notas internas 
atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames 

Conclusões: 
As taxas de retenção da escola, entre 
2013/14 e 2016/17, são superiores às 
nacionais, com exceção do 11º ano em 
2013/14 em que forem mais baixas 5%. 
Embora com algumas descidas, estas 
também se verificaram a nível nacional, 
mantendo-se uma diferença elevada, sempre 
superior a 10 pontos. 
A variação da taxa de 10º ano que tinha 
diminuído para os 10%, voltou a aumentar, 
situando-se nos 23 pontos de diferença 
(nacional: 16%; escola-39%). 
 No 11º ano verifica-se a menor diferença, 
com diminuição desde 2014/15, situando-se 
nos 10 pontos (nacional: 8%; escola: 18%).  
No 12º ano mantém-se uma diferença muito 
acentuada de 19 pontos (nacional: 28%; 
escola-47%). 

Conceito: 
Ao comparar alunos que obtêm classificações semelhantes nos exames, o indicador mede possíveis 
desalinhamentos, entre as escolas, nos critérios de atribuição de classificações internas. 
Se as classificações internas atribuídas pela Escola A são sistematicamente mais altas do que as classificações 
internas atribuídas pela Escola B a alunos que, posteriormente, obtêm os mesmos resultados nos exames 
nacionais, então é possível que a Escola A esteja a utilizar critérios de avaliação do desempenho escolar dos 
seus alunos muito diferentes dos critérios utilizados pela Escola B. 
É importante observar que, dada a variabilidade natural das amostras de alunos e de exames, estes 
desalinhamentos são significativos apenas quando a certeza estatística associada é alta e quando persistem ao 
longo dos anos. 
No cálculo deste indicador consideram-se os exames nacionais do 12.º ano e do 11º ano, de todas as disciplinas, 
realizados na 1ª fase, para aprovação, pelos alunos internos da escola. Apenas se consideram as provas de 
exame classificadas com pelo menos 9,5 valores 

Conclusões: 
A escola mantém ao longo dos últimos 5 anos, as classificações internas da escola desalinhadas para baixo 
com uma certeza estatística entre as 10% mais fortes do país. 
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Percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames nacionais do 12.º ano após um 
percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conceito: 
O indicador mede a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média 
nacional (média calculada para os colegas do país com um nível anterior semelhante). 
A barra azul mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, sendo a média calculada com 
os alunos do país que, três anos antes, no final do 9.º ano, demostraram um nível escolar semelhante ao 
dos alunos da escola. 
Tendo os dois grupos de alunos o mesmo nível de partida à entrada do Secundário, o objetivo é perceber se 
o trabalho desenvolvido ao longo do Secundário conduziu a resultados também iguais, ou se, pelo contrário, 
os alunos da escola tiveram desempenhos superiores / inferiores aos dos seus colegas nacionais. 
Este indicador leva em conta o nível académico dos alunos que a escola recebe, não premeia a retenção e 
combina as avaliações interna e externa, pelo que é bastante robusto. 
No gráfico, a comparação com o país é assinalada a verde (+) quando o indicador da escola está entre os 25% 
mais altos do país. A comparação é assinalada a vermelho (-) quando o indicador da escola está entre os 
25% mais baixos do país. Todas as outras escolas são associadas a um valor neutro (+ -), tendo um indicador 
em linha com a média nacional. 
O indicador relativo a 2017/18 mostra a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram para o 
10.º ano de escolaridade em 2015/16. 

Conclusões: 
Em 2015/2016, a escola apresentava um índice de percurso de sucesso (34%) entre os 25% mais altos do país 
e bastante superior ao nacional (6%). 
Nos dois últimos anos, este índice tem diminuído em média 4% ao ano, situando- se em 2017/18 nos 26%, 
apresentando já uma diferença negativa de 5% para o nacional, embora não se encontre entre os 25% mais 
baixos do país. 
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B. Cursos Profissionais 

 
Dados Gerais   

 
 

1. Nº de alunos nos cursos profissionais 

 
 
 
 

2. Distribuição dos alunos por idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões: 
O nº de alunos mantém-se estável nos últimos anos; 
A maioria dos alunos tem uma idade entre os 16 e os 18 anos, sendo de assinalar também o 
número relativamente alto de alunos com 19 anos ou mais. 
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Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em três anos ou menos 

 

 

Conceito: 
A barra azul do gráfico mostra a percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino profissional 
dentro do tempo normal, ou seja, até três anos depois de terem ingressado nesta modalidade de ensino. 
Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso na escola. 
A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, para comparação com os 
resultados na escola. Esta média nacional é calculada com os alunos do país que, ao entrarem no ensino 
secundário profissional, tinham um perfil semelhante ao dos alunos da escola, em termos de idade e de 
apoios da Ação Social Escolar. O objetivo é enquadrar os resultados na escola com uma média nacional 
apropriada, dentro do possível, para o contexto escolar e socioeconómico dos alunos que frequentam a escola. 
O indicador mais interessante é a diferença entre as duas barras, ou seja, entre a percentagem de percursos 
diretos de sucesso na escola e a média nacional para alunos com um perfil anterior semelhante. 
Os dados relativos a 2016/17 mostram a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que entraram para o 
ensino secundário profissional, em 2014/15, vindos diretamente do 3.º ciclo. 
 

Conclusões: 
Os percursos de sucesso aumentaram globalmente nos últimos anos, passando de uma taxa de 29% para 
37% em 2016/2017, embora em 2015/2016 tenha sido superior (43%); 
A diferença da % de percursos de sucesso da escola para a nacional não diminui, mantendo-se negativa, na 
casa dos 20%, embora em 2015/2016 tenha descido para os 12%. 

 


