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1. INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios que hoje se coloca à Escola é o de ser capaz de afirmar a sua 

própria identidade, ou seja, reconhecer as suas caraterísticas próprias e usá-las ao serviço 

das finalidades educativas e, em particular, do Direito à Educação.  

De acordo com o normativo legal o Projeto Educativo de Escola deverá ser «[…] o 

documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola 

não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para 

um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a sua função educativa.» (Dec. Lei nº75/2008, de 22 de Abril, Artigo 9º, 

alterado pelo Dec. Lei nº224/2009, de 11 de Setembro, e pelo Dec. Lei nº137/2012, de 2 

de julho). 

O Projeto Educativo permite à escola a apropriação de um espaço de liberdade e 

inovação, afirmando-se, face à comunidade, através de um projeto que lhe proporcione 

identidade e singularidade no contexto social em que se insere. Abrange todos os 

domínios da ação educativa e orienta para a definição de linhas de atuação, ligando o 

curricular e o extracurricular, o ensino e a educação, a escola e a comunidade, a formação 

de docentes e de não docentes, a organização e a gestão. 

De acordo com este imperativo legal procurou-se produzir o Projeto Educativo da Escola 

Secundária de S. Lourenço, como documento de caráter programático que define a 

orientação estratégica da escola para o período entre 2014 – 2017. 

Procurou-se produzir um documento de caráter pedagógico e estratégico, curto, claro e 

conciso, de forma a possibilitar uma fácil consulta, entendendo que tais características 

são necessárias para o cumprimento das funções a que se destina, como: a orientação 

geral da escola, na sua missão de educar, ensinar e formar; instrumento operatório e de 

suporte ao Regulamento Interno aos Planos Plurianual e Anual de Atividades; apresentar-

se como guia informativo das orientações gerais da escola para professores, alunos, 

encarregados de educação, parceiros sociais e demais comunidade educativa. 

Enquanto escola queremos levar cada aluno a atingir o seu sucesso, desenvolvendo todo 

o seu potencial de aprendizagem, respeitando os talentos de cada um e a diversidade de 

interesses e objetivos que coexistem. 

É um documento aberto projetado para o futuro, definindo as finalidades e objetivos 

gerais que hoje se afiguraram pertinentes. Não se trata de um documento novo, 

construído de raiz a partir do nada, mas de uma tentativa de melhoria do anterior Projeto 

Educativo de Escola, já que hoje as escolas só podem ser concebidas como organizações 

em projeto que constantemente se reformulam e atualizam. Assim, também este 
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documento, começa por se assumir o possível, aberto a críticas e aperfeiçoamentos, já 

que a escola é uma realidade sistémica e dinâmica em transformação constante. 

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

A construção do Projeto Educativo teve como referências e indicadores de análise:  

a) O Projeto Educativo anterior; 

b) O Projeto de Intervenção de candidatura do diretor; 

c) O Relatório apresentado pelo IGEC, na sequência da sua intervenção na ESSL no 

âmbito da Avaliação Externa das Escolas, nos dias 7 a 9 de janeiro do corrente ano;  

d) O projeto de melhorias, elaborado pelo Núcleo de Avaliação Interna.  

Dos domínios analisados no relatório da avaliação externa retêm-se os seguintes aspetos 

a melhorar: 

- Resultados (IGEC, 2013-14) 

A ação da Escola tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de 

aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas. 

- Prestação do Serviço Educativo 

A colaboração entre os docentes assenta, no essencial, na partilha de ideias e de 

materiais, no estabelecimento de algumas estratégias perante as situações concretas e 

objetivas dos alunos e das turmas e, em alguns casos, na elaboração de matrizes de 

testes. Todavia, não é evidente, em todas as áreas disciplinares, uma reflexão 

intencional sobre as práticas pedagógicas, tendentes à melhoria dos resultados dos 

alunos. 

O acompanhamento e a supervisão da prática letiva estão praticamente circunscritos à 

verificação do cumprimento das planificações de longo e médio prazo e dos programas. 

- Práticas de Ensino 

No que tem a ver com a utilização de metodologias que envolvem ativamente os 

alunos em tarefas de pesquisa e de resolução de problemas, apenas são aplicadas, de 

forma consistente e sistemática, nas aulas dos cursos de índole mais prática, como é o 

caso dos cursos profissionais e de algumas aulas de matemática e de ciências 

experimentais. Embora a Escola tenha ficado bem apetrechada de quadros interativos 

após a requalificação, estes em geral têm sido sobretudo usados para projeção. O 

computador, por seu lado, ainda não se afirma como uma ferramenta pedagógica de 

uso regular no quotidiano da sala de aula. 

- Monitorização e Avaliação do Ensino das Aprendizagens 

A monitorização interna do desenvolvimento do currículo, pelas estruturas intermédias, 

está essencialmente focalizada na verificação do cumprimento dos programas, 
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conduzindo, se necessário, à reformulação das planificações. A análise dos resultados 

dos alunos, no final de cada período, permite a avaliação das medidas de promoção do 

sucesso escolar implementadas, que, atendendo aos resultados académicos alcançados 

pelos alunos, não têm tido o impacto desejável. 

Em suma, a ação da Escola tem produzido um impacto aquém dos valores esperados 

na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e 

envolvem áreas limitadas. No entanto, continuam a ser diagnosticadas dificuldades 

com a celeridade com que os agentes educativos acedem às ferramentas informáticas. 

A plataforma Moodle é disso mesmo exemplo, continuando a ser pouco rentabilizada 

pelos docentes. Por outro lado, a página web da Escola e o blogue da biblioteca 

constituem-se como meios preferenciais de divulgação da Escola, das suas iniciativas e 

de publicitação de documentos de natureza pedagógica. 

As áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são 

de acordo com o documento referido as seguintes:  

 A identificação das causas de sucesso e de insucesso intrínsecas ao processo de 

ensino e de aprendizagem e a implementação de uma estratégia concertada entre 

os diversos órgãos e as estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, que concorra para a melhoria dos resultados académicos e potencie 

efetivamente o contexto favorável em que a Escola se insere;  

 O incremento de metodologias ativas no ensino e nas aprendizagens, em particular 

as que relevam a dimensão experimental, a resolução de problemas e a utilização 

das tecnologias de informação e comunicação no quotidiano da sala de aula;  

 A supervisão da prática letiva em sala de aula, como estratégia formativa e de 

desenvolvimento profissional dos docentes, com reflexo na qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem;  

 A consolidação e a sustentação do processo de autoavaliação, como uma mais-

valia para a Escola, em termos da implicação dos seus resultados na delimitação e 

no reforço de estratégias com impacto na melhoria das práticas dos profissionais e 

consequente reflexo no sucesso académico.  

3. VISÃO E MISSÃO  

A visão e a missão da escola mais do que valorizar apenas uma perspetiva racional‐

tecnológica onde pontuam regras e regulamentos, deve implementar‐se também uma 

perspetiva afetiva e cultural onde prevaleçam valores humanistas, em que os alunos 

construam as aprendizagens à margem do individualismo exacerbado e da 

competitividade feroz. 

Impõe-se hoje também a necessidade de formar para a sociedade do conhecimento que 

exige do indivíduo não só conhecimentos mas, sobretudo, flexibilidade e competência de 
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adaptação à mudança. Tal competência só se desenvolve em articulação com uma atitude 

de sujeito, aprendente e empresário de si, que cada um de nós terá de assumir, no 

sentido de prover o seu desenvolvimento e equilíbrio pessoais, contribuindo, em 

simultâneo, de forma ativa para o progresso económico e social. Nesse sentido, e tendo 

presente as orientações do «Programa Educação 2015» em que Portugal definiu 

compromissos de convergência em relação aos princípios enunciados e a algumas das 

metas definidas no Quadro Estratégico EF2020 da EU e no Projeto Metas Educativas 2021 

da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), perspetiva-se a Escola Secundária de 

S. Lourenço como uma escola onde se entenda a formação e a aprendizagem como 

condição fundamental para o desenvolvimento da pessoa, das sociedades e onde tal 

desenvolvimento englobe as quatro dimensões definidas pela UNESCO: Aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Deste modo, assume-se missão de preservar a identidade da escola, assente numa 

dinâmica pedagógica de qualidade e no exercício de uma cidadania responsável, 

promovendo a educação e contribuindo para a construção de um modelo de sociedade 

baseado em princípios humanistas, na liberdade de pensamento e na pluralidade dos 

exercícios críticos, tendo como destinatários e beneficiários primeiros, os alunos da 

Escola, que são a sua razão de ser, sem esquecer o desígnio de promover uma disposição 

para uma aprendizagem ao longo da vida mediante a disponibilização das competências 

básicas e a garantia de uma oferta diversificada que se estenda do ensino básico ao 

secundário, que pela sua diversidade e qualidade responda às necessidades do contexto 

socioeconómico em que a Escola Secundária de S. Lourenço se insere. 

Para trabalhar estas competências e atitudes, procuramos tornar as aprendizagens 

significativas. Isto pressupõe que sejam considerados, em todos os momentos, os 

destinatários, as suas necessidades, potencialidades e singularidades. A transposição da 

riqueza dos conteúdos programáticos para a complexidade da vida real deve ocorrer com 

naturalidade, refletindo a pertinência da aprendizagem. 

Sustenta-se assim a nossa missão nos valores da igualdade de oportunidades, na 

autonomia e responsabilidade individual, no respeito pela diversidade cultural e 

valorização das competências de cada um, mas também das competências de 

colaboração, sem as quais não existe progresso social. 

Neste espírito, constitui visão estratégica, o elevado grau de realização escolar e de 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de uma cultura de rigor e exigência, 

qualidade do ensino e das aprendizagens, num clima de confiança, segurança, disciplina e 

bem-estar que leve a criação de um espaço de autonomia para a inovação e a 

criatividade. 

Esta visão ambiciosa e motivadora para todos os que colaboram na prossecução da sua 

missão terá como pressuposto a visão de escola como: 

 Um espaço de realização pessoal, onde cada um trabalhe para o bem coletivo;  
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 Um espaço de reconhecimento dos saberes de cada um, individualmente 

considerados e de valorização do eu; 

 Um lugar de construção de valores, de afetos, de aprendizagens significativas;  

 Um espaço de desenho organizativo e curricular, de autonomia; 

 Um lugar de cultura. 

No entanto, não deixaremos de eleger como valor central a disponibilidade para a 

aprendizagem, sem a qual não poderá existir progresso do indivíduo ou da sociedade. 

Princípios 

• Valorização do trabalho e do sentido da responsabilidade; 

• Preparação para os desafios da sociedade; 

• Promoção de uma cultura de inclusão; 

• Formação de jovens conscientes dos deveres de cidadania, na sua dimensão 

pessoal, social e ambiental; 

• Fomentação do espírito de entreajuda e intervenção social; 

• Promoção da Escola como um serviço público aberto à comunidade, incentivando a 

educação para a cidadania e a formação ao longo da vida; 

• Promover a equidade social; 

• Promover o sucesso e combater o abandono escolar. 

Valores 

• Compreensão; 

• Tolerância; 

• Amizade; 

• Dignidade pessoal; 

• Respeito pelo próximo e pela natureza; 

• Integridade 

• Cooperação; 

• Solidariedade; 

• Honestidade; 

• Democracia; 

• Responsabilidade; 

• Autonomia; 

• Disciplina; 
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• Competência 

• Rigor 

• Profissionalismo. 

Objetivos: 

o Promover as competências dos alunos. 

o Promover a escola e o valor público da sua oferta formativa. 

o Implementar comportamentos/atitudes de cidadania na Comunidade Educativa. 

o Desenvolver da relação escola/meio socioeconómico e cultural. 

o Mobilizar a participação no Projeto Educativo. 

o Aumentar a qualidade e a qualificação dos agentes educativos. 

o Promover a articulação entre o Projeto Educativo de Escola e a Carta Educativa 

Municipal. 

o Melhorar processos de comunicação interna. 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROMOVER O SUCESSO ESCOLAR 

Melhorar os resultados escolares no ensino regular (básico e secundário). 

Melhorar os resultados dos exames nacionais. 

Promover uma disposição favorável à aprendizagem e à formação contínua, investindo 

na formação de pessoal docente e não docente e na melhoria de comportamentos dos 

alunos em sala de aula. 

Melhorar a articulação entre os cursos vocacionais e profissionais e o mundo do 

trabalho. 

Reforçar a educação para a saúde e cidadania. 

Promover um clima de trabalho colaborativo em toda a comunidade escolar. 

Reforçar a articulação da escola com o meio e a participação em projetos de caráter 

regional, nacional e internacional. 

Fomentar a participação dos encarregados de educação e família na vida dos seus 

educandos diversificando os mecanismos de aproximação 

EDUCAR PARA VALORES  

O desenvolvimento do sentido ético, o incentivo de atitudes que fomentem a 

participação e o empenho, o sentido de responsabilidade e a relação com os outros, 
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propicia o crescimento harmonioso dos nossos alunos. Nesse sentido, a Escola Secundária 

de S. Lourenço propõe-se: 

 Valorizar os princípios da cidadania e a consciência ecológica.  

 Reconhecer a valorização pessoal e coletiva.  

 Promover a solidariedade, a sociabilidade e a responsabilidade.  

 Incentivar a igualdade na diversidade entre indivíduos. 

 Apostar na valorização do espírito de partilha, de colaboração e de entreajuda.  

 Criar uma cultura de rigor, de exigência e empenho.  

 Valorizar o conhecimento e o esforço individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rigor, Exigência e 

Empenho 

Autonomia 

Cidadania 

Respeito 

Responsabilidade 

VALORES 
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5. METAS, INDICADORES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO  

Para as metas verificáveis definem-se cada objetivo estratégico a atingir, os indicadores da 

avaliação das mesmas e os meios de verificação bem como as estruturas privilegiadas para 

discutir e operacionalizar estratégias. 

Meta anual  Objetivo estratégico 
 

Estratégias 
Indicadores de 

avaliação 

Estrutura(s) de 
verificação e 

acompanhamento 

1. - Atingir uma taxa 
de sucesso no ensino 
básico, em média, 
igual ou superior à 
média nacional 

- Atingir a taxa de 
sucesso no ensino 
secundário, igual ou 
superior à média 
nacional. 

- Atingir os 60% de 
níveis iguais ou 
superiores a 3 na 
frequência da 
disciplina de 
Matemática no 9º 
ano. 

- Aumentar a 75% de 
níveis iguais ou 
superiores a 3 na 
frequência da 
disciplina de 
Português no 9º ano. 

Melhorar os resultados 
escolares no ensino 
regular (básico e 
secundário) 

Promover o hábito 
de redação de 
pequenas sínteses 
na sala de aula. 

Utilizar o máximo 
possível as 
estratégias de 
aprendizagem 
colaborativa. 

Incentivar/Ensinar 
o aluno a 
organizar-se 

Organizar os 
conteúdos por 
tema geral 
permitindo que se 
estabeleçam 
ligações entre os 
diferentes aspetos 
(articulação entre 
várias áreas). 

- Taxas de sucesso. 

- MISI 

- Pautas de 
classificações finais 
 

 

 

 

 

 

 

Classificação 
Interna Final (CIF) 

- Conselho Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares 

- Áreas Disciplinares 

- Conselhos de Turma 

2. Atingir um valor 
igual ou superior à 
média nacional de 
exame em todas as 
disciplinas. 

Melhorar os resultados 
nos exames nacionais  

 - Classificações 
obtidas nos exames 
nacionais. 

- ENES  

- ENEB 

- Conselho Pedagógico 
- Departamentos 
Curriculares 

- Áreas Disciplinares 

3. - Realização de 
pelo menos uma 
atividade de 
formação em cada 
área disciplinar por 
ano letivo (reuniões 
de preparação de 
materiais, ações de 
formação sobre 
estratégias de ensino 
aprendizagem e 
tutorias).  

- Realizar com cada 
turma pelo menos 
uma atividade 
educação não formal 
(projeto/ visita/ 
colaboração com 

Promover uma 
disposição favorável à 
aprendizagem e à 
formação contínua, 
investindo na formação 
de pessoal docente e 
não docente e na 
melhoria de 
comportamentos dos 
alunos em sala de aula. 

 - Reuniões de 
trabalho; 

- Ações de 
formação; 

- Iniciativas 
realizadas com as 
turmas (visitas de 
estudo, 
colaboração em 
projetos). 

- Relatórios anuais 
de atividades. 

 

- Conselho Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares 

- Áreas Disciplinares 

- Conselhos de Turma 
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entidade externa) ou 
programa de 
desenvolvimento de 
competências sociais 
que favoreçam as 
competências para a 
aprendizagem. 

4.Realizar pelo 
menos duas 
atividades de 
articulação com o 
mundo do trabalho 
ao longo do ano 
letivo (por turma). 

Melhorar a articulação 
entre os cursos 
vocacionais e 
profissionais e o mundo 
do trabalho. 

 - Número de 
atividades 
realizadas em cada 
turma. 

- Relatório do 
Coordenador de 
Curso. 

- Departamentos 
Curriculares  

- Conselhos de Turma  

- Coordenadores de 
Curso 

5. Reforçar a 
educação para a 
saúde e cidadania.  

Realizar pelo menos uma 
atividade relacionada 
com saúde e cidadania 
em cada turma 

 

Realizar debates e 
campanhas de 
promoção da 
saúde. 

Elaborar concursos 

- Número de 
atividades 
realizadas. 

- Nº de 
participantes 

- Relatório do 
responsável pelo 
gabinete de 
promoção e 
educação para a 
saúde; 

- Relatórios dos 
Diretores de 
Turma. 

- Conselho Pedagógico  

- Conselhos de Turma  

- Gabinete de 
atividades de 
promoção da saúde 

6. Realizar uma 
atividade conjunta 
“Semana da Escola”. 

Desenvolver práticas de 
trabalho colaborativo 
nos domínios do ensino 
e aprendizagem 

 - Número de 
atividades na 
Semana da Escola. 

- Registo de 
participação 

- Relatórios dos 
Coordenadores da 
Atividade. 

- Conselho Pedagógico  

- Conselhos de Turma  

7. Envolver a escola 
em pelo menos seis 
projetos (de caráter 
regional/nacional/ 
internacional) em 
cada ano letivo. 

Reforçar a articulação da 
escola com o meio e a 
participação em projetos 
de carácter regional, 
nacional e internacional. 

 - Projetos em que a 
escola participa. 

- Relatórios dos 
Coordenadores de 
Departamento; 

-Registos de 
autoavaliação dos 
alunos e 
professores 
envolvidos. 

- Conselho Pedagógico 

- Departamentos 
Curriculares   

8. Diversificar os 
meios de contato 
com a finalidade de 
envolver pelo menos 
50% dos 
encarregados de 
educação. 

Envolver pelo menos 
50% dos encarregados 
de educação nas 
atividades propostas 

 - Número e tipo de 
contato efetuado 
com os 
encarregados de 
educação. 

- Relatórios dos 
Diretores de Turma 

- Conselho dos 
Diretores de Turma 

- Conselhos de Turma   
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9.Promover hábitos 
de autoavaliação. 

Operacionalizar registos 
padrão. 

 - Número de 
mecanismos 
/registos padrão 
criados. 

-Procedimentos 
instituídos 

- Todas as estruturas 
de orientação 
educativa  

10. Promover o 
sucesso da educação 
abordando 
conteúdos 
transversais 

Elaborar pelo menos um 
projeto por ano de 
escolaridade cruzando 
conteúdos no mínimo de 
três disciplinas 

 - Relatórios dos 
Diretores de Turma 

- Conselhos de Turma 

- Departamentos 
Curriculares 

11. Criar normas de 
conduta capazes de 
identificar a 
comunidade escolar 
que é a ESSL  

Uniformizar ações 
conducentes à disciplina 
e harmonia social. 

 

Agilizar processos 
de carater 
disciplinar 

- Relatórios dos 
Diretores de Turma 

- Conselhos de Turma 

- Direção da escola 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

A avaliação do projeto educativo é um processo complexo que visa analisar a eficácia das 

medidas preconizadas e assim fornecer indicações para futuras reformulações, 

consistindo na compilação sistemática de dados acerca dos resultados e das atividades 

que decorrem da implementação do projeto, usando preferencialmente grelhas de 

monitorização anuais, de cuja análise se retiram conclusões. 

A implementação do projeto educativo culmina na sua avaliação final, sendo a sua 

operacionalização da competência do Conselho Pedagógico, num processo de aferição 

dos objetivos concretizados e das metas alcançadas, visando medir o grau realização de 

atividades através das quais a escola se propôs cumprir a sua ação educativa. A avaliação 

da execução do projeto educativo deve basear-se na: 

- Articulação dos planos anuais de atividades, bem como do plano de formação de 

pessoal com o projeto educativo;  

- Relatório da equipa de avaliação interna da escola; 

- Relatórios das estruturas de orientação pedagógica. 

Refletir sobre o desempenho da escola deve ser uma atitude recorrente, sistemática e 

participada. A avaliação da eficácia da ação educativa preconizada neste projeto 

educativo deve constituir um meio de reflexão sobre a organização da estrutura 

educativa e também um veículo promotor de boas práticas pedagógicas. 

7. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

O projeto educativo será apresentado a toda a comunidade educativa após apreciação 

em Conselho Pedagógico e aprovação em Conselho Geral. 

A escola pretende, através da divulgação do projeto, o comprometimento de todos os 

intervenientes, constituindo uma oportunidade para a mobilização em função da 

concretização das metas estabelecidas.  

Elege-se o site da escola na internet como meio privilegiado para a difusão do projeto 

educativo, de modo a torná-lo acessível não só a toda a comunidade educativa como 

também a quem pretenda consultá-lo. Internamente a apresentação do projeto será feita 

nas reuniões de Departamento e pelo Diretor de Turma nas reuniões com os 

encarregados de educação e junto dos alunos. 
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