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I – INTRODUÇÃO 
 

O Projecto Educativo individualiza cada uma das escolas, materializa o seu retrato – 

singularidade –, pressupõe uma vontade colectiva e um envolvimento comunitário. 
João Dias da Silva. 

 
Deve ser atractivo, benéfico e funcional para a comunidade educativa, coerente com os 

princípios que estabelecer, distribuidor de responsabilidades, flexível no seu 

desenvolvimento, inovador, atento às realidades locais e às aspirações de cada um, 

potenciador da melhoria organizacional e do sucesso escolar e educativo e aberto à 

sociedade. Alves, J. Matias, Organização, Gestão e Projecto Educativo das Escolas, Lisboa, Edições ASA, 

1992.  

 

A revisão do Projecto Educativo surge no mesmo ano lectivo em que a ESVF completa 

vinte e cinco anos. 

Corresponde a um período de grandes mudanças na Educação, que têm provocado 

alterações profundas em diversos domínios, designadamente na carreira docente, no 

estatuto do aluno e, a partir do próximo ano lectivo, na Gestão Escolar. 

Porém, a Escola, embora atenta às transformações ocorridas e esforçando-se pela 

adaptação à mudança, deve-se manter fiel à sua orientação educativa, constituindo a 

preparação dos alunos “para a vida e para uma cidadania consciente, livre, 

responsável e interveniente”1, a matriz aglutinadora deste projecto educativo 

Nesta revisão, visando a divulgação do Projecto Educativo da Escola Secundária Vergílio 

Ferreira optou-se pela sua simplificação de modo a que se torne mais acessível aos 

diferentes públicos da Escola. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projecto Educativo da ESVF, p5, 1998 
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II - BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
1. Área envolvente 

 
A ESVF situa-se na Freguesia de Carnide, zona ocupada até ao século passado por 

quintas pertencentes às classes mais favorecidas de que ainda existem vestígios e que 

constituem o seu Centro Histórico. 

Devido ao aumento da construção registou-se um crescimento populacional que tornou 

Carnide a 6ª freguesia de Lisboa, uma zona residencial onde a actividade económica 

predominante são os serviços, e cuja população apresenta características sócio 

económicas heterogéneas. 

Segundo o Censo de 2001, numa área de 384 hectares, existiam 7005 alojamentos 

familiares, sendo de habitação própria cerca de 55%, onde viviam 18 989 pessoas, 

metade das quais entre os 25 e 64 anos. A taxa de analfabetismo era de 14% e a 

população com frequência universitária correspondia a 27%. É no sector terciário que a 

maioria da população trabalha. 

A heterogeneidade da população resulta do aparecimento dos bairros de Telheiras, 

Bairro da Luz, Quinta da Luz, Bairro Novo, Horta Nova e Vale do Forno, com um 

significativo peso de jovens, que configuram duas realidades socioeconómicas distintas: 

a de uma população de quadros médios e superiores que se dedica principalmente ao 

sector terciário e a de uma população de diferentes etnias, de baixa taxa de escolaridade 

e de baixo rendimento, com graves problemas sociais que conduzem ao abandono 

escolar. 

No campo educativo, em Carnide, além da nossa escola, existem ainda as seguintes 

instituições: 

• Colégio Militar, dependente do Ministério da Defesa. 

• Externato da Luz - da responsabilidade de uma ordem religiosa. 

• Instituto Adolfo Coelho, dependente do Instituto de Solidariedade e Segurança Social.  

A Sociedade Dramática de Carnide à qual pertence o Grupo de Teatro de Carnide, o 

Colégio de S. Francisco, que dispõe de um Centro Cultural e a Casa do Artista são 

responsáveis, entre outras organizações pela dinamização cultural da zona. 
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2. Historial do Vergílio Ferreira 
 
A Escola Secundária de Vergílio Ferreira situa-se na antiga “Quinta dos Inglesinhos”, 

ocupada até ao século XIX por frades católicos irlandeses e a partir de 1923 por 

instituições escolares. 

Em 1983, surgiram cinco blocos da actual Escola Secundária Vergílio Ferreira que foram 

ocupados por trinta e seis turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico, pois só em 1988 se 

iniciou a leccionação do Ensino Secundário. 

Os restantes cinco blocos foram construídos em duas fases: três em 1986, um em 1995, 

e, em 1999 o pavilhão gimnodesportivo. 

Três anos depois, em 2002, a partir da recuperação de um velho edifício  e respeitando a 

sua arquitectura, surgiu o Centro de Recursos Educativos. 

Em 1993, Vergílio Ferreira foi escolhido como patrono e decidido que o dia do seu 

aniversário - 28 de Janeiro – fosse o dia da Escola. Também nesse ano se formalizou a 

Associação de Estudantes e em 1997 foram criados o logótipo e a bandeira da Escola, 

que reforçam a identidade da Escola. 

 

 

 

3. Espaços físicos 
 

No bloco A situam-se as instalações do Conselho Executivo, do Conselho Geral, dos 

Directores de Turma, dos Serviços Administrativos, do SASE, bem como as estruturas de 

apoio PBX, Gabinete Médico, Reprografia, Papelaria e uma sala de reuniões onde se 

encontram expostas “Memórias da Escola”.  

Os professores, nesse bloco, dispõem de três salas de professores, duas das quais de 

trabalho. No pavilhão I situam-se quatro gabinetes para utilização dos Departamentos e 

de Promoção e Educação para a Saúde. Para os docentes de Educação Física há, ainda, 

um gabinete no pavilhão Gimnodesportivo.  

O SPO tem o seu gabinete no bloco B, o gabinete do Educação Especial situa-se no 

bloco G e o Núcleo de Mediação e Acolhimento funciona numa sala do bloco H. 

Para além das salas de aula normais existem espaços específicos: 

• Laboratório e sala de preparação de Física. 

• Laboratório e sala de preparação de Química. 

• Dois Laboratórios de Biologia, sala de preparação de Biologia e Biotério. 

• Laboratório de Geologia e respectivo gabinete. 

• Quatro salas de Informática. 

• Quatro salas de Educação Visual. 
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• Duas salas de Educação Tecnológica. 

• Laboratório de Fotografia. 

• Dois anfiteatros – um no bloco B e outro no bloco H 

• Pavilhão gimnodesportivo e dois campos de jogos. 

• Centro de Recursos Educativos. 

Os espaços destinados a alunos são os seguintes: 

• Gabinete da Associação de estudantes no bloco C. 

• Uma sala de alunos no Bloco C. 

• Uma sala de estudo no Bloco B 

As instalações destinadas ao Pessoal Auxiliar de Acção Educativa, no bloco J, funcionam 

como sala de convívio e de refeições. 

 

 

 

4. Centro de Recursos Educativos – CRE 
 
É um importante recurso da escola para a dinamização do processo educativo, quer 

através do desenvolvimento das suas próprias iniciativas envolvendo professores de 

diferentes áreas, quer através do apoio a actividades planeadas pelas próprias áreas 

disciplinares. 

É constituído por um espaço, com capacidade para 28 pessoas, destinado à consulta 

documental – material escrito e audiovisual, que dispõe de computadores, televisões e 

leitor/gravador de vídeo; um Auditório, com 92 lugares e por uma Galeria utilizados para 

actividades culturais.  

 

 

5. Núcleo de Mediação e Acolhimento dos alunos – Espaço H 
 

Surgiu da necessidade de intervenção, prevenção e resolução de problemas geradores 

de conflitos e constitui uma nova abordagem a essa problemática.  

É também um espaço alternativo para acolher os alunos convidados a sair da sala de 

aula e está ainda aberto a alunos que voluntariamente o procurem. 
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6. Estruturas de Coordenação Educativa 
 
6.1. Órgãos de Direcção, Administração e Gestão 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, estes órgãos são: Conselho 

Geral, Director, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo. O Director assume 

também a presidência do Conselho Pedagógico. 

A Escola, ao longo do primeiro ano de vigência deste Projecto Educativo, adaptar-se-á às 

exigências da nova legislação. 

 
 6.2. Departamentos curriculares 
As diferentes áreas disciplinares estão actualmente agrupadas em quatro departamentos: 

Língua Portuguesa e Estrangeira; Ciências Sociais e Humanas; Ciências Exactas e 

Experimentais e Expressões. 

 

 

6.3. Serviços de Apoio Especializado 
 
Educação Especial 
A ESVF é uma escola de referência, de ensino bilingue para alunos surdos. 

Está colocada nesta Escola uma professora especializada em Educação Especial, cuja 

função é o acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente (NEE), bem como dos que apresentem incapacidade(s) que se 

reflicta(m) numa ou mais áreas de aprendizagem. Este trabalho desenvolve-se em 

colaboração com os órgãos de Gestão e de Coordenação Pedagógica relativamente às 

necessidades educativas especiais. 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é assegurado por uma professora 

especializada, que desenvolve um trabalho continuado de natureza psicopedagógica, 

sempre que possível preventivo, tendo como finalidades o apoio ao desenvolvimento 

psicológico dos alunos e à sua orientação escolar e profissional; o apoio psicopedagógico 

às actividades educativas e o apoio ao sistema de relações da comunidade escolar. 
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7. Oferta Curricular 
 
A Escola oferece o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário.  

Ao nível do ensino secundário, e correspondendo às exigências dos seus alunos, a oferta 

privilegia os cursos Científicos-Humanísticos, formação orientada para o prosseguimento 

de estudos, sem prejuízo do reconhecimento da importância dos cursos Profissionais. 

Relativamente às áreas curriculares não disciplinares no terceiro ciclo do Ensino Básico, 

por decisão pedagógica, a área de Projecto e o Estudo Acompanhado reforçam as 

competências a adquirir em Língua Portuguesa e em Matemática, a Formação Cívica 

está a cargo do Director de Turma.  

O Estudo Acompanhado para o 7º e 8ºanos é desenvolvido por professores de 

Matemática em regime de parceria e no 9º ano por professores de Língua Portuguesa. 

No 7º e 8ºanos, a Área de Projecto é desenvolvida pelos professores de Língua 

Portuguesa e no 9º ano pelo professor de Matemática. 

No Ensino Secundário a oferta cobre os seguintes cursos: 

• Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologia. 

• Científico Humanístico de Ciências Socioeconómicas. 

• Científico – Humanístico de Línguas e Humanidades. 

• Científico – Humanístico de Artes Visuais. 

• Curso Profissional de Técnico de Informática de Gestão. 

 

 

 

8. População escolar  
 

8.1 Os alunos da ESVF 
O ensino secundário é o nível de estudos frequentado pela maioria dos alunos (76,2%) e 

o que mais aumentou (11,9%). 

 Os Cursos Científicos e Humanísticos correspondem a 92,7% dos alunos do Secundário 

e deles se destaca o Curso de Ciências e Tecnologia com um peso de 46,6%. 

As turmas do Curso Tecnológico, residuais, e as dos Cursos Profissionais são de 

dimensão mais reduzida o que contribui para que no 3º Ciclo a média de alunos por 

turma seja superior à mesma média no Secundário.  

Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, verificou-se um 

acréscimo muito significativo, cerca de 173,3% entre 2003 e 2008. 

O número de alunos subsidiado pelo SASE também, aumentou significativamente 

(221%). 
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Quadro 1 – Evolução da população escolar 

Anos de escolaridade 

3º Ciclo Secundário 

 
 

Ano 
Lectivo 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 

 

Total 

2003/2004 96 72 71 278 228 225 970 

2007/2008 68 84 104 266 299 253 1074 

- 29,2% 16,7% 46,5% -4,3% 31,1% 12,4%  
Variação 7,1% 11,9% 

 
10,7% 

 

 

Quadro 2 – Alunos por curso e turma no Secundário (2007/2008) 

CURSO 
 

ANO TURMAS ALUNOS ALUNOS/ 
TURMA 

TOTAL

10º 5 130 26 
11º 5 142 28,5 

 
Ciências e Tecnologia 

12º 4 109 27,2 

 
 

381 

10º 1 31 31 

11º 1 28 28 

 
C. Socioeconómicas 

12º 1 27 27 

 

86 

11 2 55 27,5 C. Sociais e Humanas 
 12º 2 49 24,5 

 

104 

 
Línguas e Humanidades 
 

 
10º 

 
1 

 
31 

 
31 

 
31 

10º 2 59 29,5 

11º 2 52 26 

 
 
Artes Visuais 

12º 2 45 22,5 

 

156 

Total Secundário Cursos 
Científico – Humanísticos 

 
28 758

 
27,1 758

10º 1 15 15 Profissional de Técnico de 
Informática de Gestão. 11º 2 22 11 

 
Total Cursos Profissionais 3 37

 
12,3 

 
 

37
Tecnológico Informática 
 

1 5 5 5 

Tecnológico de administração 
 

1 18 18 18 

 
Total Cursos Tecnológico 

 
 
 

12º 

2 23
 

11,5 23
Total secundário 

 
33 818 24,8 
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Quadro 3 – Alunos por turma no 3º Ciclo – 2007/2008 

ANO TURMAS ALUNOS ALUNO/TURMA 

7º 3 68 22,6 

8º 3 84 28 

9º 4 104 26 

Total alunos 256 25,6 

 

 

Quadro 4 – Comparação do número de alunos com NEE por ano de escolaridade 

 7º 8º 9º 10º 11º 12º TOTAL Variação 

2003/2004 -- 5 6 3 --- 2 15 

2007/2008 7 5 8 6 6 9 41 

 

173,3% 

 

 

Quadro 5 – Alunos com deficiência auditiva 

CURSO /ANO ALUNOS 
03/04 

ALUNOS 
07/08 

Ensino Básico 0 1 

Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias --- 1 

Tecnológico de Informática – 10º  6 ---- 

Tecnológico de Informática – 11º  5 ---- 

Tecnológico de Informática – 12º  6 1 

Tecnológico de Construção Civil – 12º  6 ---- 

Profissional Técnico de Informática de Gestão – 10º ----- 1 

Profissional Técnico de Informática de Gestão – 11º   6 

TOTAL 23 10 

Variação -56,5% 

 

 

Quadro 6 – Alunos com apoio do SASE em 2007/2008 

Escalões 3º Ciclo Secundário 

A 8 21 

B 1 6 

C -------- 1 

Total 9 28 

Variação 211% 
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No período em análise, a taxa de sucesso evoluiu favoravelmente no 3º Ciclo 

especialmente no 7º e 9º ano, pois passou de 43% para 83% no primeiro caso e de 50% 

para 84% no 9º ano. Também no secundário, no décimo e no décimo segundo ano, se 

verificou um aumento percentual dos alunos aprovados, o que não se aconteceu no 

décimo primeiro ano, embora a percentagem de aprovação continue acima dos 66%. 

 

Quadro 7 – Ensino Básico: Evolução dos resultados escolares (em percentagem) 

7º  8º 9º Ano 

 T NT EF/AM T NT EF/AM T NT EF/AM 

02/03 43 29 27 75 9 14 50 8 11 

06/07 83 14 3 86 11 3 84 11 5 
T – Transitaram; NT – Não transitaram; EF – Excluídos por faltas e anulações. 

 

 

Quadro 8 – Ensino Secundário: Evolução dos resultados escolares (em percentagem) 

10º 11º 12º Ano 

T NT T NT T NT 

02/03 81 19 97 3 61 39 

07/08 89,7 10,3 93,6 6,4 66,1 33,9 
T – Transitaram; NT – Não transitaram. 

 

 

8.2   PESSOAL DOCENTE 
A estabilidade do corpo docente é assegurada por um quadro que representa cerca de 

76,6% das necessidades da ESVF. Dos professores do quadro da Escola cerca de 64,3% 

são professores titulares, o que revela um corpo docente em que a maioria dos 

elementos tem um elevado número de anos de experiência profissional. 

Além do serviço lectivo, quarenta e três docentes asseguram funções de direcção de 

turma, existindo ainda outros cargos de representação e/ou coordenação e também 

tarefas específicas, como trabalho no CRE, Sala de Estudo e Espaço H. Para todos estes 

docentes, para uma mais fácil comunicação, foram criados endereços electrónicos 

próprios.  

O trabalho de cada área disciplinar é planificado e avaliado em reunião, bem como o dos 

directores de turma de cada nível de ensino. 

Frequentemente realizam-se actividades que envolvem docentes de várias áreas 

disciplinares, nomeadamente na Semana Cultural e no Dia da Escola. 



Projecto Educativo ESVF – 2008/2012 
                                                                                                                                                      1ª versão 

 
 

Página 12 de 22 
 

No início de cada ano, em reunião geral, seguida de reunião de área disciplinar para 

entrega dos horários, é fornecido a cada professor, pelo Conselho Executivo, um caderno 

em que constam, para além de algumas informações sobre o novo ano lectivo na ESVF, 

o calendário escolar e as datas das reuniões da Assembleia de Escola, do Conselho 

Pedagógico e do Conselho de Directores de Turma. 

 

Quadro 9 - Professores por grupo de recrutamento 

Quadro Escola Além do Quadro   
ÁREAS 

DISCIPLINARES 
T 
 

NT QZP D C P Total 

290 - EMRC 1 _ _ _ _ _ 1 

300 - Português 5 8 1 _ _ _ 14 

320 – Francês 1 1 _ _ _ _ 2 

330 – Inglês 7 1 1 1 _ _ 10 

400 – História  5 _ _ _ _ _ 5 

410 - Filosofia 6 _ 1 1 _ _ 8 

420 - Geografia 4 1 2 1 _ _ 8 

430 – Economia 
e Contabilidade 

6 _ _ _ 2 _ 8 

500 - Matemática 6 8 2 _ 1 _ 17 

510 – F. Química 7 1 2 1 1 _ 12 

520 - Biologia 3 2 4 _ 1 _ 10 

530 – Educação 
Tecnológica 

7 3 _ _ _ _ 10 

550 - Informática 0 3 -- 1 _ 1 5 

600 – Artes  
Visuais 

2 3 2 2 1 _ 10 

620 – Educação 
Física 

3 4  1 3 _ 12 

910 - Educação. 
Especial 

_ _ _ _ 1 _ 1 

SPO 1 _ _ _ _ _ 1 

TOTAL 64 35 15 6 10 1 131 

T- Titulares; NT – Não Titulares; QZP – Quadro de Zona Pedagógica 
D – Destacados; C -  contratados; P – Em profissionalização. 
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8.3 PESSOAL NÃO DOCENTE 
Os funcionários administrativos receberam formação nas Novas Tecnologias o que 

permitiu que o trabalho burocrático fosse simplificado. Os auxiliares de acção educativa 

fazem sentir também o desejo de frequentar acções de formação. 

Considerando o número de alunos no ano 2006/2007 verifica-se que, em média existiam 

39,8 alunos por cada auxiliar de acção educativa. 

 

Quadro 10 - Pessoal não docente – 2007/2008 

Categoria Número 

Chefe de Serviços Administrativos 1 

Funcionário Administrativos 6 

Funcionário Técnico Auxiliar 1 

Auxiliar de Acção Educativa 27 

Guarda-nocturno 1 

36 

 

 

 

8.4 Pais e Encarregados de Educação 
A Associação de Pais existe desde a fundação Escola, assegurando a sua presença nos 

órgãos onde tem assento. 

O seu papel é fundamental na Escola que se pretende de sucesso, aberta ao meio e 

participada pela comunidade. 

O projecto da Associação de Pais define-se em torno de quatro linhas orientadoras. 

• a participação de forma empenhada na vida da escola, designadamente através da 

sua representação nos órgãos de gestão, Assembleia de Escola e Conselho 

Pedagógico; 

• a promoção de processos de reflexão participada dos pais e encarregados de 

educação sobre as questões educativas quotidianas (através de assembleias gerais, 

reuniões com representantes dos pais e reuniões dos órgãos da associação); 

• a promoção de acções de formação para pais. 

Actualmente já existe um espaço disponível na Escola para a Associação de Pais. 

Os directores de turma, em cujo horário está marcada uma hora semanal para 

atendimento, são o principal elo de ligação entre a escola e os pais e encarregados de 

educação. São realizadas reuniões periódicas de pais e encarregados de educação com 

os directores de turma ou extraordinárias quando a situação o exige. 
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III - PROJECTO EDUCATIVO 

 

1. MATRIZ AGLUTINADORA: 

 
A matriz aglutinadora da ESVF – preparar os alunos “para a vida e para uma cidadania 

consciente, livre, responsável e interveniente” – configura uma escola concebida “não 

apenas como um espaço de instrução e informação, mas também e essencialmente de 

formação2 e norteada por cinco princípios indissociáveis: 

 

• A escola é a principal responsável pela aquisição de saber e desenvolvimento das 

competências cognitivas dos alunos, condição indispensável para o seu 

desenvolvimento como seres conscientes e livres e para a sua integração numa 

sociedade da informação e do conhecimento, em constante processo de 

transformação. 

 

• A escola deve promover uma educação cívica, formando os jovens para o 

exercício activo da cidadania, no respeito pela pessoa e pelos valores da 

democracia, bem como promover numa perspectiva de formação integral as 

componentes sócio-afectivas, artísticas, psicomotoras e éticas das suas 

personalidades. 

 

• A escola só pode cumprir a sua missão com a colaboração e empenho de toda a 

comunidade escolar – pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

encarregados de educação – e das instituições que fazem parte do território 

educativo.  

 

• A escola assume a formação contínua do seu pessoal docente e não docente 

como condição indispensável para o sucesso educativo dos jovens.  

 

• A escola deve promover a educação para a saúde em todas as suas vertentes, 

em colaboração com as instituições do território educativo, nomeadamente as 

instituições de saúde. 

 

 
 
                                                 
2 Projecto Educativo da ESVF, p5, 1998 
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2. OBJECTIVOS GERAIS 
 

Dos princípios mencionadas anteriormente decorrem os objectivos gerais do Projecto 

Educativo da ESVF. 

 
 
Desenvolver um programa educativo e cultural que se destaque pela sua qualidade 
com vista a promover o sucesso educativo para todos. 

• Proporcionar um ensino de qualidade, adaptado às mudanças e às novas 

necessidades educativas, nas suas múltiplas vertentes - científica, histórica, artística, 

humanística, tecnológica e desportiva. 

• Promover o desenvolvimento de competências intelectuais, psicomotoras, sócio-

afectivas, estéticas, técnicas, humanísticas e culturais. 

• Motivar os alunos para o saber, a pesquisa e o rigor científico. 

• Valorizar e incentivar o espírito crítico, a capacidade de reflexão, a criatividade e a 

inovação. 

• Formar para a autonomia e responsabilização do indivíduo. 

• Contribuir para o enriquecimento humano e cultural dos jovens. 

• Desenvolver estratégias específicas de inclusão dos alunos com NEE. 

• Proporcionar e acompanhar apoio educativo aos alunos que dele necessitem. 

 

 

Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos de 
intervenção social e de respeito pela diversidade humana e sócio – cultural. 

• Educar para a cidadania, mobilizando os jovens para uma atitude consciente, activa e 

interventiva. 

• Promover a educação de pares. 

• Formar para a Paz, a cooperação e a solidariedade entre os povos e nações, no 

respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. 

• Formar para a defesa da igualdade de direitos e oportunidades, rejeitando todos os 

tipos de discriminação.  

• Desenvolver atitudes e comportamentos que melhorem as relações pessoais entre os 

elementos da comunidade. 

• Promover atitudes e comportamentos saudáveis 

• Promover o cuidado e o respeito pelo ambiente. 
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Procurar o envolvimento dos diversos intervenientes da vida escolar aproximando 
a escola do meio envolvente permitindo o estreitamento de relações sociais, 
culturais. 

• Promover uma cultura de respeito e responsabilização educativa em todo o universo 

humano da escola.  

• Fomentar o estreitamento de relações sociais, culturais entre a escola e o meio 

envolvente. 

• Sensibilizar os pais e EE para a importância da sua participação na vida escolar e 

acompanhamento dos seus educandos. 

• Manter o contacto entre DT e EE visando a cooperação para o sucesso educativo dos 

seus educandos e a resolução de problemas que possam surgir. 

 

 

Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente como condição 
indispensável para o sucesso educativo dos jovens.  

• Consciencializar a população escolar para a necessidade de actualização num mundo 

global e em constante mudança. 

• Proporcionar formação/actualização aos docentes que permita a satisfação com 

qualidade das novas necessidades educativas. 

• Proporcionar formação ao pessoal não docente visando um melhor relacionamento 

com os alunos e uma acção educativa mais eficaz. 

• Sensibilizar para a formação em TIC como promoção do sucesso educativo.  

 

 

 

3. PRINCIPAIS PROBLEMAS NA ECOLA        
 

A avaliação do Projecto Educativo realizada pela Assembleia, através de inquéritos 

específicos a cada um dos diferentes intervenientes da comunidade educativa, concluiu 

sobre a necessidade de intervenção nos seguintes aspectos: 

• Comportamentos de indisciplina. 

• Bar e Sala de Convívio de alunos. 

• Hábitos prejudiciais à saúde. 

• Participação dos alunos na vida escolar. 

• Formação. 

• Relação entre professores/autarquia. 
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• Participação da autarquia na vida escolar. 

• Participação de outros organismos na vida escolar. 

 

 

4. ESTRATÉGIAS/MEDIDAS 
 

De acordo com os objectivos propostos e os problemas enunciados propõem-se as 

seguintes estratégias/medidas: 

 

Programa educativo e cultural 

• Proposta anual de um tema aglutinador que possa ser trabalhado a nível da escola e 

que tenha visibilidade (este tema pode dividir-se em subtemas que possam adequar-

se às várias áreas disciplinares. 

• Definição das orientações didácticas e científicas pelos Departamentos e/ou áreas 

disciplinares 

• Utilização de estratégias e instrumentos de avaliação diversificados de acordo com a 

realidade da turma e se necessário do aluno. 

• Prática de hábitos e técnicas de trabalho individual e em grupo, conciliando a 

autonomia do aluno com a gestão do programa da disciplina. 

• Incentivo à pesquisa, análise e crítica. 

• Oferta de actividades extra-lectivas de complemento curricular. 

• Explorar as potencialidades da Área de Projecto na construção da autonomia e 

responsabilização do aluno e na interacção com a comunidade no âmbito 

interdisciplinar.  

 

Valores, atitudes e comportamentos  

• Formalização da aceitação do Regulamento Interno por alunos e encarregados de 

educação no acto de matrícula. 

• Prática do diálogo na gestão dos conflitos deverá se necessário contar com 

intervenção do Núcleo de Mediação e Acolhimento. 

• Divulgação dos trabalhos dos Clubes e do Projecto Promoção e Educação para a 

Saúde como estruturas empenhadas na promoção de valores e na transmissão de 

conhecimentos em diferentes domínios. 

• Colaboração com diferentes entidades possibilitando uma abordagem diversificada e 

pluridisciplinar dos problemas actuais. 
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• Abertura da escola às iniciativas de carácter humanitário – participação em 

campanhas de solidariedade e visitas a locais ou a eventos de carácter humanitário. 

 

Envolvimento na comunidade educativa. 

• Contactos com entidades exteriores que possam conjuntamente com a escola 

organizar sessões quer para alunos, quer para professores e restante pessoal. 

• Aprofundamento da relação institucional com a Autarquia e aos Encarregados de 

Educação, através de convites, para actividades a realizar na escola. 

• Parcerias entre a escola e as diversas instituições do meio para o desenvolvimento de 

projectos conjuntos. 

• Iniciativas que promovam a identidade da escola – Dia da Escola, Semana Cultural – 

no sentido de criar nos alunos o espírito da ESVF. 

• Sensibilização dos alunos (pelos pais e EE, professores, DT, Associação de 

Estudantes) para a importância da sua participação na vida escolar; 

• Mobilização dos delegados e subdelegados de turma para o cumprimento do seu 

papel.  

 
Formação da comunidade escolar 

• Planificação da formação por departamentos e áreas disciplinares segundo as 

necessidades detectadas. 

• Criação de um plano global e interdisciplinar no âmbito da formação contínua dos 

docentes que permita a satisfação com qualidade das novas necessidades 

educativas. 

• Promoção de acções de formação para professores que os ajudem a 

compreender/lidar com situações de indisciplina do ponto de vista da psicologia da 

adolescência. 

• Formação para o pessoal não docente visando um melhor relacionamento com os 

alunos e uma acção educativa mais eficaz. 

• Acções de formação para alunos sobre temas da actualidade. 

• Colaboração com Encarregados de Educação e Autarquia. 

 

Comportamentos de indisciplina 

• Sensibilização de alunos e de encarregados de educação para a necessidade de uma 

postura correcta e de concentração na sala de aula e cumprimento rigoroso do 

Regulamento Interno. 
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• Definição nos Conselhos de turma de estratégias a desenvolver em casos 

problemáticos em colaboração com o Núcleo de Mediação e Aconselhamento. 

• Responsabilização e envolvimento das turmas, como espaços fundamentais da 

Escola na busca de soluções para os diferentes problemas. 

• Tratamento desta temática por alunos através da realização de trabalhos nas 

disciplinas cujo programa o permita. 

• Fomento da formação dos mais novos pelos mais velhos como estratégia de 

resolução da indisciplina, violência e buyling. 

•  Solicitação de uma maior colaboração e responsabilização dos EE na resolução dos 

problemas. 

 

Bar/ Sala de Convívio de alunos 
Considerando a intervenção que se realizará na Escola, dever-se-á sensibilizar a 

Associação de Estudantes para dinamização de equipas de alunos para embelezamento 

da sua sala. 

• Abastecimento numa óptica de alimentação saudável. 

• Diversificação dos produtos suprindo as necessidades dos alunos durante o todo o 

período de aulas. 

 

Hábitos prejudiciais à saúde. 

• Reconhecimento do Projecto de Educação para a Saúde como pólo dinamizador na 

escola das actividades no domínio da prevenção. E da educação sexual. 

• Divulgação na escola e participação nas iniciativas do Projecto pela Saúde. 

• Promoção de uma cultura de hábitos saudáveis, através da organização de acções de 

formação, práticas desportivas, ocupação criativa dos tempos livres, práticas 

solidárias de voluntariado, etc. (ex., colaborando com instituições exteriores à escola). 

• Promoção de campanhas, envolvendo os EE e encaminhando os casos detectados 

para os serviços competentes de intervenção; 

• Cumprimento da proibição de fumar. 

• Atitude de vigilância para prevenir a venda e a introdução de droga nos espaços 

escolares controlando a presença de pessoas estranhas à escola. 

• Sensibilização da Associação de Estudantes para esta problemática. 
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5. METAS 
 

As metas que de seguida se explicitam dizem exclusivamente respeito aos resultados 

escolares. Assim sendo, deve destacar-se a necessidade de a outros níveis da 

planificação educativa da escola, ou seja, quer a nível do Projecto Curricular de Escola, 

quer a nível do Projecto Curricular de Turma, se explicitarem as metas a alcançar com 

vista à satisfação dos outros objectivos enunciados no presente PE e à resolução dos 

problemas detectados, bem como dos recursos necessários à sua satisfação.  

Reafirma-se que o PE assume como objectivos gerais, além dos relativos à melhoria dos 

resultados do programa educativo e cultural da escola, os seguintes: 

• O desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos de intervenção social e de 

respeito pela diversidade humana e sócio-cultural. 

• O envolvimento dos diversos intervenientes da vida escolar e a aproximação da 

escola ao meio envolvente, permitindo o estreitamento de relações sociais e culturais. 

• A formação contínua do pessoal docente e não docente como condição indispensável 

para o sucesso educativo dos jovens.  

 

1. Resultados escolares: 

 
1.1  3º Ciclo do ensino básico 

• Melhorar a taxa de aprovação dos alunos matriculados dos 7º e 8º ano, tendo como 

referência os três anos lectivos anteriores.  

• Assegurar uma taxa de conclusão (incluindo os resultados dos exames) de 90 % dos 

alunos matriculados no 9º ano 

• Manter a tendência de superação das médias nacionais da avaliação externa a 

Língua Portuguesa e a Matemática  

 
1.2 Ensino secundário 

 
Cursos Científico-Humanísticos  

• No 10º, 11º e 12º anos, superar as taxas de sucesso obtidas em anos anteriores a 

todas as disciplinas sem avaliação externa e na Área de Projecto.    

• Nos 11º e 12º anos, elevar a percentagem de alunos que reúne condições para se 

apresentar à avaliação externa e para concluir as disciplinas sujeitas a esta avaliação, 

tendo como referência os anos anteriores. 

• Elevar a taxa de conclusão do ensino secundário dos alunos que frequentaram o 12º 

ano, tendo como referência os anos anteriores 
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1.3 Cursos Profissionais:      

• Elevar a percentagem de alunos que concluem todos os módulos estabelecidos para 

cada ano escolar em curso, tendo como referência os três anos lectivos anteriores. 

 
2. Abandono escolar: 

• Manter a tendencial inexistência de abandono escolar, quer no 3º Ciclo do Ensino 

Básico, quer no Ensino Secundário. 

 
 
6. DIVULGAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 
Considerando a importância do Projecto Educativo da Escola a estratégia a utilizar para a 

sua dinamização será a seguinte: 

• Distribuição em suporte de papel pelas diversas estruturas e intervenientes 

educativos;  

• Colocação em Dossier próprio de um exemplar na sala de Professores, no CRE e na 

Sala de Estudo. 

• Publicação na Internet. 

• Apresentação em Power Point a ser utilizada pelos órgãos da Escola para divulgação. 

• Criação de cartazes contendo os objectivos a colocar em diversos locais da Escola. 

• Discussão com os alunos dos aspectos do PE através do Director de Turma, com a 

presença, se possível, dos encarregados de educação. 

 

 

7. VIGÊNCIA, AVALIAÇÃO E ALTERAÇÕES DO PROJECTO EDUCATIVO 
A avaliação periódica do Projecto Educativo é um elemento integrante e inseparável do 

seu sucesso pelo que se determina que: 

• O Projecto Educativo terá uma vigência de quatro anos lectivos sequenciais; 

• No final do seu período de vigência o Conselho Geral proceder-se-á à sua avaliação.  

• O Projecto Educativo mantém-se em vigor durante o período da sua revisão e até à 

aprovação de um novo Projecto Educativo. 

• A avaliação do Projecto Educativo pressupõe a elaboração, no final de cada ano 

lectivo, de um relatório crítico das actividades desenvolvidas. 

• As sugestões para alterações ao Projecto Educativo podem ser apresentadas por 

qualquer dos intervenientes educativos. 
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8. PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 
O Projecto curricular de Escola desenvolve e operacionaliza os objectivos do currículo a 

partir da linha educativa exposta no Projecto Educativo e é parte integrante deste. 

 

 
9. REGULAMENTO INTERNO 
O Regulamento Interno é o elemento regulador do Projecto Educativo e estabelece, de 

acordo com a legislação em vigor e atendendo à autonomia da escola, as regras de 

organização, administração e funcionamento da vida escolar e é parte integrante do 

Projecto Educativo. 

 

 
10. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 
O Plano anual de Actividades é o elemento de execução do Projecto Educativo e fornece, 

anualmente, indicações acerca do grau de concretização dos objectivos propostos no 

Projecto Educativo. 

O Plano Anual de Actividades explicita as opções anuais da escola em relação aos 

problemas, necessidades e opções educativas consideradas prioritárias e o tipo de 

resposta que a Escola decide dar-lhes. É um elemento fundamental para aferir o grau de 

consecução de todas as metas educativas. 
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