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"Somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. 

As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais". 

Peça de teatro: Vozes da Consciencia, BH 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo da Escola é um conceito que, desde finais dos anos oitenta, tem 

acompanhado de perto a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) português, e 

particularmente aquela que se tem dedicado às questões da autonomia, da 

administração e gestão das escolas. 

Segundo Jorge Adelino Costa (1991) é o “documento de caráter pedagogico que, 

elaborado com a participação da comunidade educativa, estabelece a identidade 

propria de cada escola através da adequação do quadro legal em vigor à sua situação 

concreta, apresenta o modelo geral de organização e os objetivos pretendidos pela 

instituição e, enquanto instrumento de gestão, é ponto de referencia orientador na 

coerencia e unidade da ação educativa”. 

 

O Projeto do Serviço Tecnico de Educação Especial (STEE) deve então, servir 

permanentemente de ponto de referência e orientação na atuação de todos os 

elementos da comunidade educativa em que a escola se insere, em prol de uma 

melhoria de aprendizagens, promoção da maior habilitação possível e aquisição de 

competencias potenciadoras de uma melhor autonomia pessoal e social, pela 

minimização das limitações e incapacidades, facilitando a inclusão familiar e social. 

O presente projeto, pretende fazer um diagnostico dos constrangimentos e 

potencialidades da escola e definir estrategias para colmatar e desenvolver o 

pretendido, traçando linhas de atuação que sirvam de referencia e garantia da 

coerencia e eficiencia do plano de ação, pela vinculação, valorização do espirito critico, 

envolvimento e participação ativa de todos os agentes, que reflita o sentimento de 

pertença à organização comum de uma escola de qualidade, onde se respeite a 

equidade de intervenção – “educação para todos à medida de cada um” (Francisco 
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Santos, 2016).  

 

Pretende gerar mudança, em beneficio de melhores praticas, mais rendimento e 

resultados para o sucesso educativo dos alunos. Proceder-se-á a uma analise SWOT, 

que possibilite a concretização/projeção de linhas orientadoras para toda a dinamica a 

adotar no contexto escolar. 

 

Assim depois da caraterização (geografica, fisica, historica) organizacional, do meio 

envolvente e da população atendida, sinalizam-se os pontos mais significativos do 

estudo realizado (supra-identificado), os resultados pretendidos e o plano de ação 

para o efeito. Por fim determinam-se as formas de avaliação e de divulgação deste 

instrumento. 
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1. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

 

 Assinalou-se em 2004, 30 Anos de Governo Democratico das Escolas em Portugal, 

sendo que a meio deste percurso, foi associado o conceito de Projeto Educativo da 

Escola. É a partir de 1989 (com o Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de fevereiro) que os 

diversos diplomas legais que formalizam a administração educacional portuguesa e 

com uma certa regularidade, vão acrescentando aos principios da democraticidade, da 

participação e da autonomia das escolas a noção de Projeto Educativo da Escola, 

enquanto espaço estrategico para a operacionalização daqueles principios. 

 

Este documento orientador tem merecido tanta relevancia que tem justificado a 

emissão de legislação, atualizada sempre que é considerado necessario pela tutela da 

Educação Nacional e Regional. No presente, na RAM, este está orientado pelo ponto 2 

(alínea a) do Decreto Legislativo Regional 21/2006/M de 21 de junho e dando 

cumprimento ao disposto no Decreto Legislativo Regional anteriormente referido, 

apresenta-se o Projeto Educativo do Serviço Tecnico de Educação Especial, para o 

quadrienio 2016/2020, que em conjunto com o Plano Anual de Escola e o Regulamento 

Interno deste serviço constituem os instrumentos do exercicio da autonomia escolar.  

 

Refira-se, a titulo de curiosidade, que a nível nacional o PEE, está legislado na alinea a) 

do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
 

O termo escola deriva do latim schola e refere-se ao estabelecimento onde se dá 

qualquer genero de instrução. Também permite fazer alusão ao ensino que se dá ou 

que se recebe, ao conjunto do corpo docente e discente de um mesmo 

estabelecimento escolar, ao metodo, ao estilo peculiar de cada professor/docente 

para ensinar, à doutrina, aos principios e ao sistema de um autor. 

 

No STEE sonhamos e trabalhamos por uma escola aberta, bem estruturada 

tecnologicamente, agradável, mais comprometida e direcionada para a população 

com necessidades educativas especiais, sempre responsável a nível tecnico, 

pedagogico e terapeutico, assumindo a sua função social e transformadora, 

valorizando o ser, oportunizando momentos de aprendizagem para que a capacitação 

seja mais à medida de cada um, proporcionando bem-estar, qualidade de vida e 

felicidade. 

 

Assim, CRIAR, OPORTUNIZAR, CAPACITAR, constituirão as linhas mediadoras para a 

mobilização da comunidade educativa em torno de objetivos comuns, procurando 

atingir resultados de qualidade, com a planificação e operacionalização de ações 

assertivas e consistentes. 
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3. CARATERIZAÇÃO CONTEXTUAL 
 
 

3.1. BREVE HISTORIAL  

Apesar de dificultada a precisão da data de estabelecimento da Paroquia de Santo 

António, face à escassez de dados indispensáveis para o efeito (não obstante ser crença 

do Dr. Álvaro nas notas à obra de Gaspar Frutuoso que terá sido criada pelo mesmo 

tempo que a de São Pedro, em 1566), dado que os registos mais antigos encontrados 

no arquivo desta freguesia são de 1557 (registos de batismos e casamentos regulares), 

pensa-se que nesse ano surgiu um “curato autonomo”, a pedido do bispo D. Luís 

Figueiredo de Lemos, aprovado a 29 de Outubro de 1602, por alvará de Filipe II 

(posteriormente e definitivamente elevado a paroquia). Assim se fundaria a paroquia 

suburbana mais antiga do Funchal e a que mais rapidamente se desenvolveu. 

Depois sabe-se que em meados do séc. XVI, numa capela da invocação de Santo 

António, se estabeleceu a sede desta paroquia, sendo ela a responsável pelo nome 

dado ao sítio e depois à freguesia. Com o passar dos anos, a capela passou por algumas 

modificações e aumentos que não foram suficientes para o rapido crescimento da 

população, tornando-se necessario a construção de um templo muito maior. A sua 

construção começou no início do séc. XVII num terreno cedido pelo padre António 

Afonso de Faria. 

Atendendo à rapida expansão populacional na Freguesia, foram também necessarios 

melhoramentos publicos, nomeadamente das redes viarias: 

* 1841: construção da Ponte de Água de Mel (sitio da Penteada); 

* 1844 – 1845: construção do Caminho do Jamboto/prolongamento e alargamento do 

Caminho do Lombo dos Aguiares; 

* 1876 – 1877: alargamento do Caminho da Quinta do Leme até ao Caminho do Pilar/ 

Caminho de Santo Amaro até ao Sitio da Viana/ Caminho da Ribeira Grande aos 

Álamos; 

* 1889: inicio da construção de uma ponte que ligasse a Quinta do Leme, Casas 
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Próximas e outros sitios da margem direita da ribeira aos sitios da margem esquerda - 

Ribeira Grande, Álamos, Salão e Penteada (terminada após interrupção de obras de 8 

anos). 

 

3.2. PATRIMONIO E INFRAESTRUTURAS  

Patrimonio historico 

Esta Freguesia é muito rica em patrimonio, com autenticos monumentos, alguns em 

muito bom estado de conservação. Realcem-se: 

 Torre do Capitão – séc. XV- Santo Amaro 

 Solar dos Lemes – séc. XVII – Rua da Quinta do Leme 

 Igreja Paroquial de Sto. António – séc. XVIII - Caminho de Stº António 

 Capela de Stº Amaro – séc. XV - Sto. Amaro – mais antiga 

 Capela de Santa Maria Madalena – séc. XVI 

 Capela de São Filipe- séc. XVI – Quinta do Leme 

 Capela de Nossa Srª do Amparo – Sitio da Agua de Mel  

 Capela de Nossa Srª do Pópulo – séc. XVIII- Pico do Cardo 

 Capela de Nossa Srª das Preces – séc. XVIII – Sitio das Preces 

 Capela de São João e Santana – séc. XVIII – Sitio do Trapiche 

 Capela de Nossa Srª da Guadalupe – séc. XVII/XVIII – desaparecida  

Destes enfatizamos o Solar dos Lemes, pelo patrimonio historico e por ser o local onde 

funciona parte dos serviços do STEE. 
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SOLAR DOS LEMES 

 

Foi construído no sitio da Quinta do Leme no seculo XVII pela familia Leme, uma familia 

de origem galega. A familia provém de António Leme, nascido em 12 de novembro de 

1471, o qual foi um dos primeiros nobres a se instalar nos arredores da então 

conhecida por Vila do Funchal, onde está inserida a capela de São Filipe. 

 

Capela de São Filipe 

Construída no séc. XVI e reedificada no 

séc. XVII é uma das mais antigas capelas 

da freguesia de Santo António. Devido ao 

violento sismo de 31 de março de 1748, a 

capela de São Filipe ficou em muito mau 

estado tendo sido necessaria a sua 

reconstrução. 

No séc. XVIII, terminou a reconstrução da 

antiga casa senhorial dos Leme, em simultaneo com a Capela na freguesia de Santo 

António do Funchal.  

O morgadio foi instituído por Pedro de Leme, em 1550, com base numa capela 

dedicada ao mártir S. Filipe, cujo dia comemorativo é o mesmo de Santiago Menor, 

padroeiro do Funchal: o dia 1.º de maio. A capela já existia em 1536, mandada 

construir por António de Leme, e foi reedificada em 1654 pelo tenente-general Inácio 

da Câmara Leme. Todo o conjunto foi reconstruído em 1752, em virtude do estado de 

grande ruína em que o deixara o terramoto de 1748 (SILVA e MENEZES, 1998, III, 170). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_do_Leme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funchal
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O solar da Quinta do Leme implanta-se em terreno sobrelevado, com dois corpos e 

capela no corpo mais baixo, com dois pisos, as janelas do piso nobre sem varanda de 

sacada, mas com cornija de balanço, parecendo terem recuperado molduras da 

construção de 1654, como acontece com o portal colocado a nascente. A capela insere-

se a poente deste corpo e apresenta um portal barroco com pequenas aletas laterais e 

cornija de balanço sobre o qual assenta cartela com as armas dos Leme, articulando-se 

com a janela superior. 

 

Ribeiras e Levadas 

 Ribeira de Stº António ou Ribeira Grande 

 Ribeira do Vasco Gil 

 Ribeira da Lapa 

 Levada do Pico do Cardo 

 Levada do Lombo e Paredão 

 Levada Negra 

 Levada da Serra 

 

Miradouros 

 Pico dos Barcelos  

 Pomar do Miradouro 

 Da Igreja 

 

Infraestruturas 

 Junta de Freguesia 

 Centro Civico 

 Casa do Povo 

 Centro de Saúde 

 Delegação do Instituto de Segurança Social da Madeira 

 Biblioteca Publica Regional da Madeira 
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 Arquivo Regional da Madeira 

 Madeira Tecnopólo – Universidade da Madeira – Centro de Congressos – Centro 

de Exposições 

 Posto de Correios 

 Piscinas Olimpicas do Funchal 

 Convento de Freiras Clarissas 

 Campo de Futebol do Clube Futebol Andorinha 

 Campo de Futebol do Club Sport Marítimo 

 Infantarios 

 Escolas EB1 com Pré  

 Escola Basica do 2º e 3º ciclo  

 Centro de Atividades Ocupacionais do Funchal 

 Nucleo de Lares e Residencias Adaptadas 

 Serviço Tecnico de Formação Profissional 

 Direção Regional de Qualificação Profissional 

 Cine – Teatro de Santo António 

 Estudios da RTP e RDP Madeira 

 

 Outros Serviços de apoio à comunidade   

 Gabinete Tecnico de Apoio às Zonas Altas – CMF 

 Associação de Desenvolvimento de Santo António – ASA 

 Centros Sociais e Paroquiais – Centros de Dia e Lar 

 Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira 

 Delegação Regional da Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida 

 Associação de Surdos Pais Familiares e Amigos da Madeira – ASPFAM 

 Juventude Catolica Antoniana 

 Banda Filarmonica  

 Clube de Campismo de Santo António 
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3.3. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 

A freguesia de Santo António situada nas 

zonas altas da Cidade do Funchal (area 

suburbana), é a mais populosa da Região 

Autonoma da Madeira, dado que nela 

residem aproximadamente 28000 pessoas 

(grande percentagem de familias numerosas).  

Quando inicialmente foi fundada esta 

localidade paisagisticamente apresentava fazendas povoadas em torno de uma 

pequena ermida dedicada a Santo António, que em meados do seculo XVI é elevada a 

paroquia, englobando também o bairro da Madalena, de origem mais remota, 

agregado em torno da já desaparecida ermida de Santa Maria Madalena. Os habitantes 

atualmente residem em 41 sitios, distribuídos pelos seus 22,21Km, nomeadamente: 

Álamos, Alecrins, Barreira, Boliqueime, Casa Branca, Casas, Casas Próximas, Chamorra, 

Courelas, Curral Velho, Encruzilhadas, Engelho Velho, Fontes, Graça, Jamboto, Ladeira, 

Laranjal, Levada do Cavalo, Lombinho, Lombo dos Aguiares, Lugar do Meio, Madalena, 

Penteada, Pico dos Barcelos, Pilar, Pomar do Miradouro, Preces, Quinta Falcão, Quinta 

das Freiras, Quinta do Leme, Ribeira Grande, Ribeirinho, Romeiras, Santa Quitéria, 

Santo Amaro, Tanque, Terra Chã, Três Paus, Trapiche e Vasco Gil. 

Em termos de limite confronta a norte com o concelho de Santana, a sul com as 

freguesias de São Martinho e de São Pedro, a leste com a freguesia de São Roque e a 

oeste com a Ribeira dos Socorridos.  

 

 

 

 

 

 

                   RAM                                Concelho do Funchal 
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Dado o relevo e a situação geografica de Santo António, esta localidade acaba por 

sofrer influencias climatericas de algumas freguesias contingentes, nomeadamente da 

Freguesia do Monte, donde emana uma corrente fria (por vezes gelada, embora a 

queda de neve seja escassa), que origina baixas temperaturas no Inverno, embora a 

media anual seja de 18ºC.  

 

 

3.4. ILUSTRES DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO E DA QUINTA DO LEME 

Porque as terras refletem muito das suas gentes, optou-se por aludir ao nascimento, 

passagem ou enriquecimento local por algumas pessoas da Freguesia de Santo 

António.  

 Familia Leme – do que se consegue concretizar da genealogia da Familia 

Almeida Leme, estes vieram da Bélgica (cidade de 

Bruges) para Portugal (Ilha da Madeira e depois 

foram para o Brasil). Da união de Martin Leme com 

a dama Leonor Rodrigues, nasceram seus seis 

filhos: Luís Leme, Martim Leme, Rodrigo Leme, 

Catarina Leme, Maria Leme, António Leme. Este 

ultimo, nasceu na Ilha da Madeira, segundo consta na carta registada na Torre 

do Tombo, em 12 de novembro de 1471. Por serviços prestados a Portugal, o rei 

Afonso V o fez fidalgo de sua casa, conferindo-lhe o foro de cavaleiro e mais, 

fez-lhe mercê de poder usar das armas dos Lemes, concedeu a seus 

descendentes o brasão. Foi este nobre o responsável pela construção do Solar 

dos Leme.  

 Cristiano Ronaldo - Começou a sua carreira nas categorias de base do Clube de 

Futebol Andorinha de Santo António. Em 2016, sagrou-se campeão europeu, 

sendo condecorado pelo presidente da república, com o grau de Comendador 

da Ordem do Mérito. Além desta condecoração em 2014 foi condecorado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_Futebol_Andorinha_de_Santo_Ant%C3%B3nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_Futebol_Andorinha_de_Santo_Ant%C3%B3nio
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grande oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2006 medalha do Mérito da 

Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, em 2004 oficial da 

Ordem do Infante D. Henrique. Nas epocas 2013/14 e 2015/16 recebeu o 

premio de melhor jogador da UEFA. Em 2008 melhor jogador do mundo FIFA 

2008 e Bola de Ouro. Ganhou a FIFA Bola de Ouro em 2013 e 2014. 

 Vânia Fernandes - ganhou especial notoriedade pela participação no reality 

show musical da estação televisiva de serviço publico RTP Operação Triunfo3 

conquistando o primeiro lugar. Em 2008 venceu o Festival RTP da Canção com 

"Senhora do Mar", com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da 

Canção. 

 Joaquim José Costa - contribuiu significativamente para o ensino da 

matematica, sendo exemplar no ambito da atividade pedagogica da disciplina. 

Neste sentido, apresentou e explorou os conteúdos dos programas de 

matematica com recurso às aplicações ludicas da disciplina e à resolução de 

problemas interessantes no seu campo, tornando assim os seus conteúdos 

disciplinares mais elucidativos, simples e praticos. Na escola onde sempre 

exerceu a profissão - Liceu nacional do Funchal (Liceu Jaime Moniz) - 

implementou também a papelaria, onde era possível aos alunos adquirir artigos 

a um preço inferior ao comercial. Junto da casa onde viveu, na freguesia de 

Santo António, há hoje uma rua que ostenta o seu nome. 

 Madre Virgínia Brites da Paixão – conhecida como "a Freirinha", é Irmã Clarissa 

a quem foi iniciado o processo diocesano de beatificação e canonização a 29 de 

Dezembro de 2006. Nos registos consta que Deus tinha uma missão para esta 

verdadeira alma mistica, que seria o arauto do Imaculado Coração de Maria, tal 

como Margarida Maria o fora para o Sagrado Coração de Jesus. A primeira festa 

do Imaculado Coração de Maria realizou-se em Santo António em agosto de 

1915. 

 Joel Justino Baptista Serrão - licenciou-se em Ciências Historico-

Filosoficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1942 foi, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/RTP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Triunfo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_RTP_da_Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Eurovis%C3%A3o_da_Can%C3%A7%C3%A3o_2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Eurovis%C3%A3o_da_Can%C3%A7%C3%A3o_2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C3%AAncias_Hist%C3%B3ricas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C3%AAncias_Filos%C3%B3ficas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras_da_Universidade_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
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juntamente com  Rui Grácio, diretor do jornal cultural Horizonte editado 

pela Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Clássica 

de Lisboa. De 1948 a 1972, foi professor do liceu 

em Viseu, Funchal, Setúbal e Lisboa. Esteve ainda como professor do Instituto 

Superior de Economia da Universidade Tecnica de Lisboa e da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa e dirigiu o Centro de Estudos de Historia do 

Atlântico (Madeira); foi membro do Conselho de Administração da Fundação 

Calouste Gulbenkian e foi também professor na Faculdade de Ciencias Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi-lhe atribuído o título de 

Comendador da Ordem da Liberdade a 15 de julho de 1987. Tem várias obras 

publicadas.  

 William Edward Clode - nasceu na cidade do Funchal a 13 de Setembro de 

1900, tendo falecido em outubro de 1980. Doutorou-se, com distinção, em 

Medicina em 1925, na Universidade de Coimbra, onde defendeu a tese “O 

problema sexual no meio academico”. Enquanto estudante William Clode 

tornou-se socio do C.A.D.C. de Coimbra, tendo sido um dos elementos 

preponderantes na movimentação da vida academica. Fundou na Associação 

Católica o Lactário de Nossa Senhora, que fazia parte da conferencia de S. 

Vicente de Paulo, de que foi presidente. Regressado ao Funchal, fundou a 

Associação Gota de Leite, o Dispensário Infantil e a Juventude Católica 

Antoniana. Em termos culturais, William Clode desenvolveu um profundo 

trabalho no Grupo Coral da Juventude Católica Antoniana, na Tuna de Bandolins 

e no conjunto musical “Os Antonianos”. Foi um dos fundadores da Sociedade de 

Concertos da Madeira, da Academia de Música e Belas Artes (hoje 

Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira) e da Academia de 

Línguas da Madeira. Como medico, desempenhou as funções de diretor de 

Serviços de Medicina I no Hospital dos Marmeleiros durante 40 anos e ajudou, 

com o seu dinamismo, a fundar a Casa de Saúde de Vila Guida, que relevantes 

serviços prestou à comunidade. Ainda na atividade medica trabalhou na Casa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Gr%C3%A1cio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Horizonte_(jornal)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_de_estudantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_T%C3%A9cnica_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Calouste_Gulbenkian
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Calouste_Gulbenkian
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Ci%C3%AAncias_Sociais_e_Humanas_da_Universidade_Nova_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Ci%C3%AAncias_Sociais_e_Humanas_da_Universidade_Nova_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Nova_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_da_Liberdade
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de Saúde do Trapiche, dos Irmãos S. João de Deus e foi igualmente medico 

escolar, no Liceu Nacional do Funchal. William Clode passou também pela 

política, chegando a vice-presidente da Camara Municipal do Funchal e vogal da 

mesma desde 1932 a 1940. A sua principal preocupação foi a criação de escolas, 

postos medicos e o alargamento da rede de energia eletrica. 

 Padre Fernando Augusto da Silva - nasceu em 1863 em Santa Maria Maior, 

filho de Fernando Augusto da Silva e de Joana Augusta de Freitas. Cursou o liceu 

e o seminario, tendo-se ordenado presbitero em 1888, exercendo depois 

funções eclesiasticas em diversas freguesias da Madeira, sendo por fim 

colocado como paroco na freguesia de Santo António do Funchal. De Comissões 

de serviços publicos salientam-se as de: Procurador à Junta Geral; Presidente, 

por duas vezes, da Câmara Municipal do Funchal e Presidente da Comissão 

da Santa Casa da Misericórdia. Foi também professor efetivo, aposentado, 

na Escola Industrial e Comercial António Augusto de Aguiar, no Funchal. Oficial 

da Ordem de São Tiago da Espada. Fez várias publicações das quais se 

destacam: Paróquia de Santo António da Ilha da Madeira, em 1929; Camões e a 

Madeira, em 1934; As Levadas da Madeira, em 1944; Elucidário Madeirense, 3 

vol. (1921-1946), em colaboração com os escritores Carlos Azevedo de 

Meneses, Adolfo César de Noronha e Alberto Artur Sarmento. Faleceu na 

cidade do Funchal em 1949, estando sepultado no Cemiterio de Santo António. 

 Capitão de Artilharia Manuel da Costa – fundador e primeiro presidente 

da Casa do Povo de Santo António. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maior_(Funchal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1roco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_do_Funchal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_Geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal_do_Funchal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_da_Miseric%C3%B3rdia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Escola_Industrial_e_Comercial_Ant%C3%B3nio_Augusto_de_Aguiar&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_S%C3%A3o_Tiago_da_Espada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemit%C3%A9rio_de_Santo_Ant%C3%B3nio&action=edit&redlink=1
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4. O STEE 

 

 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

A Visão, Missão e Valores de uma estrutura educativa são uma ferramenta poderosa de 
motivar, vincular e responsabilizar a comunidade envolvida na prossecução dos 
objetivos comuns partilhados. 
Estas linhas orientadoras foram adotadas das definidas pela Direção Regional de 
Educação, à qual pertence o Serviço Tecnico de Educação Especial.   
 

 

VISÃO 
 

Ser um serviço publico de referencia no desenvolvimento do sucesso educativo. 

 

MISSÃO 
 

 

VALORES 
 

Promover, desenvolver e operacionalizar 

as políticas educativas da Região 

Autónoma da Madeira de ambito 

pedagogico e didatico, relativas à 

educação pré-escolar, aos ensinos basico 

e secundario e à educação extraescolar, 

numa perspetiva inclusiva, contribuindo 

para a melhoria continua da qualidade 

das aprendizagens e potenciadora do 

sucesso escolar e da elevação da 

qualificação pessoal, social e profissional 

da população madeirense e porto-

santense. 

 

 Autonomia 

 Colaboração 

 Igualdade 

 Inovação 

 Melhoria Continua e Inclusão 

 Transparência. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO STEE 
 

 

O STEE localiza-se na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, distando 4km do 

centro do Funchal. 

 

 

Foto 4 - Vista Aerea do Complexo da Quinta do Leme 

 

5. 1. ENQUADRAMENTO 

O que hoje é o Serviço Tecnico de Educação Especial, existe como instituição de resposta 

às necessidades das crianças com deficiencia desde a decada de sessenta. Nestes 48 

anos de existencia ligado à Educação Especial, mobilizou sinergias para encontrar 

respostas, modelos e praticas que não só respondessem adequadamente aos seus 

objetivos, mas que também acompanhassem as mudanças em termos politicos na 

educação. 

 

Criado a 28 de novembro de 1968, surge como o primeiro estabelecimento de Educação 
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Especial na Ilha da Madeira, situado no Solar dos Leme, denominado por “Internato da 

Quinta do Leme”, como resposta a crianças com deficiência (4 docentes especializados 

prestavam apoio a quarenta crianças). O ensino era proporcionado em modelo de 

Instituição, surgindo a primeira experiência de modelo integrado no Ensino Regular no 

Ciclo Preparatorio em 1972, Pré-profissional em 1972 e na Creche em 1983. Nesta 

ultima data começa-se uma fase de excelencia para a integração, com programas de 

apoio à familia em modelo de Intervenção Precoce. Em 1984/1985 deu-se a primeira 

experiencia de apoio a crianças de creches e jardins-de-infancia e de orientação 

domiciliaria. Foi nesta decada de oitenta que a integração escolar passou a incluir 

progressivamente escolas de todos os niveis escolares e de todos os concelhos da RAM. 

 

Posteriormente ostentou os nomes de Serviço Tecnico de Educação de Deficientes 

Intelectuais – Quinta do Leme, Serviço Tecnico de Educação para a Deficiencia 

Intelectual e Motora (2012/2013), e Serviço Tecnico de Educação Especial (desde 6 de 

fevereiro de 2016). 

 

5. 2. FUNCIONAMENTO  

Esta estrutura educativa possui um horario de atendimento à sua população escolar, nos 

dois turnos diarios, sendo que a area curricular especializada, as atividades de 

enriquecimento curricular, assim como os apoios tecnicos, alternam conforme o horario 

especifico de cada grupo. 

 

HORARIO 

Funcionamento 
MANHÃ TARDE 

8h 18h 

Atividades curriculares 9h-13h 14h-18h 

Atividades de enriquecimento 

curricular 

9h-13h 14h-18h 

Apoios tecnicos 9h-13h 14h-17h30 
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5.3. SERVIÇOS DE APOIO 

Os alunos do STEE, beneficiam de alguns Serviços existentes no Complexo da Quinta do 

Leme, nomeadamente: 

- Nucleo de Lares e Residencias Apoiadas da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais (SRIAS): para os que por alguma razão precisam de alojamento de segunda a 

sexta. Para o fim-de-semana existem algumas vagas do Serviço de Residencia e de apoio 

às familias e o Respiro para situações de apoio à familia (situações de ferias, descanso de 

prevenção de burnout e outros). 

- Lavandaria/SRIAS: que se responsabiliza pela higiene, manutenção e conserto de 

algumas roupas; 

- Cozinha geral/SRIAS: que confeciona e alimentação e faz a higiene dos equipamentos e 

acessorios de cozinha. 

- Serviço de Equipamento e Conservação (SEC) responsavel pela manutenção/reparação 

do equipamento móvel entre outros e pelo transporte dos alunos. 

 

5.4. POPULAÇÃO ATENDIDA 

O atendimento das crianças/jovens no STEE distribuidas por grupos, com 

diferentes programas. 

 

PROGRAMAS 

                              

ALUNOS 

 

GRUPO 

Nº 

 

RAPAZES 

 

RAPARIGAS 

 

IDADES 

 

TOTAL 

 

 

Curriculo Funcional 

1   12 aos 17  

2   13 aos 18  

3     12 aos 17  

Curriculo 

Funcional/Escolaridade 

     

Ensino Estruturado 4 2 3  9 aos 18  

Quadro 1 – Distribuição dos alunos por idade e genero 
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Proveniencia dos alunos  

FUNCHAL C. DE LOBOS SANTA CRUZ RIBEIRA BRAVA 

16 4 2 1 

 

 

Quadro 2 - Distribuição dos alunos por concelho 

Idade 7 – 12 13 - 18  

TOTAL Sexo M F T M F T 

Incapacidade 

Intelectual 

(PDI) 

Grave    2 1 3 3 

Profunda 1  1 2 3 5 6 

  Multideficiência    4 1 5 5 

  Perturbação do Espectro do 

Autismo 
 1 1 2 2 4 5 

  Paralisia Cerebral  1 1  3 3 4 

TOTAL       23 

 

Quadro 3 -Especificidade das problematicas/diagnosticos apresentados pelos alunos 

 

5.5. RECURSOS HUMANOS 

Equipa Multiprofissional 

Diretora Tecnica 1 

Docente Especializado 6 

Docente de Educação Fisica 1 

Docente de Educação Musical 1 

Docente de Educação Visual e Tecnologica 2 (1)* 

Tecnico Superior  4 (3)* 

Tecnico de Diagnostico e Terapeutica 3* 
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Coordenadora Tecnica 1 

Assistente Tecnico de Educação Especial 12 

Assistente Tecnico com Funções Administrativas 2 

Assistente Operacional  2 

Quadro 4 – Total de elementos por categorias profissionais 

* Profissionais que não exercem funções a tempo inteiro no STEE (tempo partilhado 

com outros serviços da DRE). 

 

Outros Recursos Humanos de Apoio: 

- Pessoal da Cozinha Geral (SRIAS) 

- Pessoal da Lavandaria (SRIAS) 

- Pessoal do NLRA (SRIAS) 

- Pessoal do serviço de apoio e manutenção, transportes e segurança (SEC/DRE) 

 

5.6. RECURSOS FISICOS 

Ao STEE pertencem três edificios e três espaços polidesportivos, circundados por patios 

e algumas zonas verdes, com a seguinte distribuição: 

Edificio I 

A casa mãe, um edificio antigo – solar de 

estilo senhorial, em tempos sede do 

morgadio da familia Leme, foi adquirido 

pelo Governo Regional da Madeira, 

passando a funcionar como escola de 

educação especial a partir de 1968. 

Situam-se neste edificio os serviços administrativos, a direção, o serviço social, a cozinha 

geral, o refeitorio, o serviço de equipamento e conservação (SEC) e, recentemente o 

nucleo de apoio às familias e aconselhamento parental (NAFAP). 
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Edificio II  

             Acesso à sala de                                                        acolhimento sala de EVT 

Trata-se um anexo à casa mãe onde funciona o SEC, Lavandaria (SRIAS), duas salas - 

centro de recursos de materiais diversos e duas salas de Educação Visual e Tecnologica, 

sala de acolhimento, cozinha pedagogica e AVD. 

 

Edificio III 

 

 

 

 

 

Edificio datado de 2003, concebido de raiz 

para atividades curriculares e gabinetes de 

apoios tecnicos, refeitorio, sanitarios e 

balnearios. 
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Espaços polidesportivos 

Agrega um ginasio e dois polidesportivos 

        

ginasio                                  polidesportivo vermelho                      polidesportivo verde 

  

Quantificação dos espaços 

INSTALAÇÕES 

Gabinete da direção  1 

Gabinete de apoio tecnico 7 

Sala de aula/intervenção pedagogica 5 

Sala Snoezelen – Cantinho das Sensações 1 

Sala de Relaxamento  1 

Sala de informatica 1 

Sala de atividades de vida diaria 1 

Cozinha pedagogica 1 

Sala de expressão musical  1 

Sala de expressão visual e tecnologica 2 

Sala de acolhimento 1 

Sala de reunião/trabalho 3 

Refeitorio 2 

Sala de convivio 1 

Arrecadação DRE 1 

Sala de recursos com material didatico  1 

Sala de recursos com material de eventos 2 
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Secretaria  1 

Wc adaptado 2 

Wc 26 

Arrecadação 3 

Arquivo dos serviços administrativos 1 

Polidesportivo 2 

Ginasio 1 

Balneario (masculino e feminino) 1 

Parque infantil 1 

Jardim 1 

Quadro 5 – Total de espaços ocupados 
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6. ANALISE SWOT  
Para a caraterização do contexto externo e interno do STEE a analise swot constitui uma 
ferramenta útil, que tem em conta tanto a propria organização como a sua relação com a 
comunidade. A definição de uma estrategia terá em conta o reforço dos pontos fortes, a 
exploração das oportunidades e a adoção de medidas que permitem corrigir pontos fracos 
detetados. 

 

 

IN
TE

R
N

O
S
 –

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

 

FORÇAS 
 

 

FRAQUEZAS 
 

*Diversidade das especialidades 
dos recursos humanos; 
*Coesão da equipa e 
multidisciplinaridade; 
* Bons espaços e equipamentos de 
intervenção. 
 

*Diminuição da população atendida; 
*Computadores das salas 
-baixa potência; 
-sistema operativo em extinção, sem 
possibilidade de fazer/aceitar actualizações; 
*Desconhecimento de algumas práticas 
(profissionais e comunidade); 
*Dispersão da equipa tecnica pela exigencia de 
resposta a solicitações, projetos e atividades da 
dinamica organizacional;  
*Necessidades de recuperação e alterações em 
espaços físicos:  
-existencia de coberturas em amianto; 
-estrutura do telhado do edificio I bastante 
degradada; 
-tetos de salas do edificio I a desabar; 
-isolamento termico desadequado do edificio III 
(demasiado quente no verão); 
-falta de uma saída de emergencia no piso 
menos 1 do edificio III; 
-falta de saída de emergencia direta do piso 1 
do edificio III para o campo verde (percurso 
alternativo à passagem pela casa do gás); 
-inexistencia de extratores de cheiro nas casas 
de banho do edificio III, e das salas do edificio II;  
-inexistencia de arejamento exterior na sala de 
atividades do piso -1 do edificio III; 
-porta da casa de banho adaptada do piso 0 
com abertura inadequada.; 
-espaços muito grandes entre as guardas das 
varandas do edificio III. 
*Algumas barreiras arquitetonicas nos espaços 
exteriores;  
*Pisos exteriores e interiores e escorregadios;  
*Ginasio: 
-inexistencia de acesso do campo vermelho 
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para o ginasio (rampa); 
-inexistencia de corrimão nas escadas interiores 
de acesso; 
-piso interior irregular; 
*Polidesportivo (campo verde) 
-piso sintetico degradado; 
-falta de cobertura; 

*Espaço ludico exterior pouco ajustado à 
população: 
-aparelhos infantilizados e com pouca 
manutenção; 
-falta de bancos para repouso dos alunos; 
*Carencia de algum equipamento: 
-estetoscopio pediatrico; 
-oxímetro (para os alunos com níveis de 
oxigénio baixo); 
-pufes 
-sofás 
-piscina/tanque de água quente; 
-placas de calor humido (25cmx60cm) 
-piscina de bolas inadequada na sala Snoezelen; 
*Atendimento dos apoios técnicos estar 
concentrado das 9h/17h  
*Refeitório do edificio antigo pouco funcional 
quer pelo isolamento, quer pela distância e 
condições de acessibilidade;  
*Falta de insonorização da sala Snoezelen; 
*Ausencia de cobertura na zona de saída e 
entrada de saída (junto ao Espaço Ludico 
exterior) dos alunos, em segurança e abrigados 
da chuva; 
*Existencia de fragilidades no trabalho de 
equipa entre motoristas e assistentes tecnicos 
(entreajuda na colocar e retirar os alunos das 
carrinhas); 
*Frota automóvel pequena e em mau estado de 
conservação e/ou segurança. 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

*Existencia de alunos com 
necessidade de frequencia do STEE 
– em estudo; 
*Apoio de patrocinadores para 
aquisição de materiais, 
equipamentos e inclusão em 
experiencias pré-profissionais; 
*Possibilidade de adoção de 
modelo transdisciplinar 
(complementar ao multidisciplinar, 
o unico). 

*Restrições no encaminhamento de novos 
alunos para o STEE; 
*Fraco envolvimento das familias no processo 
educativo e relação com a Escola (projetos e 
equipa); 
*Condicionalismos financeiros à realização de 
obras, aquisição de materiais/equipamentos e 
entrada de novos profissionais; 
*Pouca oferta de formação especifica para 
algumas categorias profissionais. 

 

 

 

7. OBJETIVOS E METAS  
Com as finalidades de promover a qualidade de vida, a segurança e o bem-estar dos 
alunos; aperfeiçoar a qualidade do ensino e da ação tecnico pedagogico; fomentar um 
clima de colaboração e de parcerias com as familias e a comunidade; garantir a oferta 
formativa e sensibilizar para praticas ecologicas, apresentam-se as metas, objetivos 
especificos, estrategias, indicadores e meios de verificação.  
 

OBJETIVO META INDICADOR DE 
AVALIAÇÃO 

MEIO DE 
VERIFICAÇÃO 

1. Criar condições 
que promovam a 
qualidade de vida e 
de bem-estar dos 
alunos, durante o 
tempo de 
permanencia na 
escola. 
 

1.1. Intervir/reorganizar 
até 2019/2020 o espaço 
ludico exterior. 
 
1.2. Adquirir até 2019/2020 
uma piscina de bolas de 
melhor qualidade para a 
sala Snoezelen. 
 
1.3 - Adquirir durante o 
ano letivo 2016/2017 um 
estetoscopio pediatrico. 
 
1.4 – Adquirir durante o 
ano letivo 2016/2017 um 
oximetro. 
 
1.5 – Adquirir durante o 
ano letivo 2016/2017 dois 

Numero de ações 
realizadas em 
cada ano letivo – 
1 por ano.    
 
Numero de ações 
desenvolvidas por 
ano - um 
pedido/patrocini
o/ uma iniciativa 
interna.  
 
Numero de ações 
desenvolvidas 
para a aquisição 
do equipamento, 
contemplando as 
carencias.  
 

Observação 
direta, com 
registo 
fotografico (antes 
e depois).  
 
 
Registo das ações 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
Numero de 
produtos 
adquiridos. 
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pufes. 
 
1.6. – Adquirir/estofar os 
sofás do piso -1 e sala do 
ensino estruturado. 
 

2. Proporcionar 
condições de 
segurança aos 
alunos nas suas 
deslocações, dentro 
do recinto escolar. 

2.1.Concretizar 1 ação de 
sinalização de redução de 
velocidade no período de 
2016/2020, nas zonas de 
maior risco. 
 
2.2. Diminuir os espaços 
entre as guardas das 
varandas do edificio III. 
 
2.3. Criar uma zona coberta 
junto ao Espaço Ludico 
exterior. 

Numero de 
espaços 
sinalizados.  
 
 
 
Numero de 
varandas 
intervencionadas. 
 
 
Colocação da 
cobertura. 

Sinaletica 
colocada. 
 
 
 
Observação 
direta, com 
registo 
fotografico (antes 
e depois).  
 
Existencia da 
cobertura. 

3. Aperfeiçoar a 
qualidade do 
ensino e da ação 
tecnico pedagogico.   
  
 
 

3.1.Aumentar 
gradualmente até 
2019/2020, a taxa de 
sucesso educativo (±70%)    
dos objectivos definidos 
nos programas educativos 
individuais. 
  
3.2.Estabelecer/selecionar 
projetos e definir a sua 
atribuição/responsabilizaçã
o, por grupos de trabalho 
no inicio de cada ano 
letivo. 
 
3.3. Dinamizar em cada ano 
letivo um projeto/ 
atividade que favoreça a 
valorização profissional e 
as relações entre os 
diferentes agentes 
educativos. 

Percentagem 
registada em 
cada trimestre, 
por ano. 
 
 
 
 
Numero de 
grupos de 
trabalho 
formados. 
 
 
 
Numero de 
eventos 
promovidos. 
 
 
 

Registo do Diretor 
Tecnico. 
 
 
 
 
 
 
Registo dos 
projetos e dos 
grupos de 
trabalho.     
 
 
 
Registo do 
numero de 
participantes.  
 
 
 
 

4.Favorecer uma 
intervenção 
continuada dos 

4.1.Realizar em cada ano 
letivo 2 eventos/atividades 
que fomentem a interação 

Numero de 
eventos ou 
atividades 

Registo de 
eventos. 
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pais/encarregados 
de educação na 
vida da escola:  
 - no processo 
educativo do seu 
educando; 
- nas atividades e 
projetos da escola;  
- na relação com a 
equipa.  

entre a escola e as familias.   
 
 
4.2.Aumentar até 2019/20, 
a percentagem de 
presenças dos 
pais/encarregados de 
educação nas reuniões 
periodicas, para ≥75 %. 

desenvolvidas em 
cada ano letivo. 
 
Numero de pais 
presentes nas 
reuniões de 
avaliação 
trimestral. 
 

 
 
 
Registo de 
participação/pres
ença. 
 
 

5. Proporcionar 
formação sobre 
tematicas 
especificas, aos 
diversos grupos 
profissionais. 

5.1.Realizar pelo menos 1 
ação de formação e/ou 
sensibilização, em cada ano 
letivo. 
    

Plano das ações 
de formação e/ou 
sensibilizações 
previstas. 
 

Registo da ação 
ou sensibilização 
realizada em cada 
ano. 
 
 

6.Sensibilizar os 
profissionais e a 
comunidade para 
algumas práticas e 
condutas com os 
alunos do STEE 

6.1.Promover ações de 
sensibilização para os 
outros profissionais. 
6.2. Promover ações de 
sensibilização para a 
comunidade. 
6.3. Promover uma ação de 
sensibilização ao SEC – co-
responsabilização no 
transporte alunos STEE.  
6.4. Promover a discussão 
e sensibilização das 
entidades competentes 
para a necessidade de 
adequação da frota 
automóvel às necessidades 
dos alunos. 

Numero de ações 
de sensibilização. 
Numero de ações 
de sensibilização 

Registo de 
participação/pres
enças; 
Registo de 
participação/pres
enças; 
Registo de 
participação/pres
enças; 
Atas/Registos de 
Reuniões, e-mails 
e ofícios. 

7. Sensibilizar toda 
a comunidade 
educativa para 
praticas ecologicas  

Executar o plano de ação 
delineado no programa 
eco-escolas 

Numero de ações 
cumpridas do 
plano de ação 

Relatorio 
apresentado na 
plataforma 
nacional, no final 
de cada ano letivo 
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8. PLANO DE AÇÃO 
 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS/OPERACIONALIZAÇÃO 

1.Criar condições 
que promovam a 
qualidade de 
vida e de bem-
estar dos alunos, 
durante o tempo 
de permanencia 
na escola. 
 
 

-Reforço do contacto com as estruturas hierarquicas em relação às 
necessidades estruturais. 
-Reorganização/intervenção de forma funcional e agradável, do 
espaço ludico exterior.  
-Rentabilização de espaços fisicos e dos recursos materiais  
existentes. 
-Angariação de patrocinios para intervenção e melhoramento dos 
espaços. 
-Envolvimento dos serviços e empresas da comunidade para a 
doação ou aquisição de material tecnico, pedagogico, terapeutico e 
informatico. 
-Realização de eventos para angariação de fundos para 
melhoramento dos espaços a intervencionar. 

2.Proporcionar 
condições de 
segurança aos 
alunos, nas suas 
deslocações 
dentro do 
recinto escolar. 

-Sinalização do recinto para o limite de velocidade na circulação 
automóvel.  
-Correção dos pisos e adaptação de rampas.  
-Colocação de uma lomba de desaceleração. 
-Colocação de sinaletica nas zonas de risco. 
-Construção pelos alunos de sinaletica de piso escorregadio 
-Utilização de sinaletica indicadora de piso escorregadio dentro do 
edificio escolar, após a lavagem do chão. 
-Inventariação de sponsors e operacionalização de parcerias, para 
patrocinio da cobertura, com ajuda dos pais/encarregados de 
educação. 

3.Aperfeiçoar a 
qualidade de 
ensino e da ação 
educativa. 
 
 

-Realizar reuniões em equipa multidisciplinar /sectorial para estudo e 
discussão (casos, temáticas…), articulação e adequação de respostas 
na ação educativa.  
-Realizar reuniões em equipa multidisciplinar com a finalidade de 
partilha de informações de ambito geral e da dinamica da escola.  
-Implementação de praticas inovadoras e motivadoras no processo 
de ensino-aprendizagem. 
-Valorização do trabalho pedagogico, articulado entre as areas 
curriculares e as areas de enriquecimento curricular.  
-Frequentar pelo menos uma ação de formação creditada ou 
validada, por ciclo avaliativo. 
-Troca de experiencias pedagogicas, materiais e documentação. 
-Utilização das escalas de diagnostico/avaliação adaptadas e aferidas, 
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como a ECA ou outras, adequadas à população do STEE. 
-Adaptação de materiais didaticos pedagogicos/jogos/fichas de 
trabalho. 
-Formação de grupos de trabalho para os eventos ou projetos da 
escola. 
-Incentivo à utilização das TIC por parte de toda a comunidade 
educativa.  
-Divulgação das atividades e projetos da escola na Net (pagina da 
escola). 
-Dinamização de atividades que promovam a comunicação e 
interação relacional entre todos os elementos da equipa. 
-Promoção de intercambios, projetos ou atividades culturais e 
recreativas envolvendo a interligação com outras escolas e 
estruturas locais, favorecendo a inclusão social.  
-Reforço dos protocolos/parcerias já existentes com entidades e 
empresas. 
-Estabelecimento de novos protocolos ou parcerias.  
-Participação dos alunos em atividades ou eventos, na comunidade 
local. 
-Participação dos alunos em concursos, exposições, espetaculos e 
atividades desportivas. 
-Promoção de atividades de animação musical, expressão artistica e 
desportiva, proporcionando o convivio e a relação entre os 
diferentes serviços da Quinta do Leme. 

4. Favorecer uma 
intervenção 
continuada dos 
pais/encarregad
os de educação 
na vida da 
escola: 
-no processo 
educativo do seu 
educando; 
-nas atividades e 
projetos;  
-na relação com 
a equipa. 
 
 

-Organização e realização de atividades destinadas aos pais: fóruns 
tematicos, convivios, festas, sensibilizações ou outras atividades da 
escola. 
-Ação de divulgação aos pais/encarregados de educação, do projeto 
educativo, plano anual de escola e regulamento interno. 
-Incremento da comunicação regular com as familias, incentivando a 
sua participação nas questões/atividades relacionadas com a vida da 
escola. 
-Utilização da caderneta/caderno do aluno para a comunicação diaria 
e partilha de informação entre a escola e a familia. 
-Incentivar a cooperação e participação dos pais/encarregados de 
educação em eventos, datas festivas e atividades escolares. 
-Orientação aos pais/encarregados de educação, na procura de 
soluções para o educando, passíveis de encaminhamento, pelo 
professor ou pelas valencias de apoio.   
-Orientação aos pais/encarregados de educação, na procura de 
soluções para problemas ou situações familiares carecidas de 
encaminhamento pelo suporte adequado. 
 -Acompanhamento conjunto com os pais/encarregados, a consultas 
ou a outros serviços relacionados com as necessidades dos alunos.  
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-Criar momentos de dialogo informal com os pais/encarregados de 
educação, como forma de otimizar a relação e a comunicação entre a 
escola e a familia. 
-Aconselhamento aos pais/encarregados de educação, de como agir 
nas necessidades basicas diarias do educando. 
-Implementar estrategias oportunidades de participação das familias 
em atividades da sala de aula. 
-Participação dos encarregados de educação na definição de 
objetivos/aprovação dos programas, curriculos e planos dos alunos. 

5. Proporcionar 
formação sobre 
tematicas 
especifica aos 
diversos grupos 
profissionais. 

-Levantamento das necessidades de formação, por grupos 
profissionais. 
 -Formação/sensibilização interna, de acordo com necessidades 
decorrentes da ação educativa ou, das necessidades dos grupos 
profissionais.  
 

6.Sensibilizar os 
profissionais e a 
comunidade 
para algumas 
praticas e 
condutas com os 
alunos do STEE. 
 

-Comemoração dos 50 anos da existencia desta instituição ao serviço 
da educação especial. 
-Promoção de atividades de abertura da escola à comunidade 
envolvente (escola aberta). 
-Promoção de intercambios, projetos ou atividades culturais e 
recreativas envolvendo a interligação com outras escolas e 
estruturas locais, favorecendo a inclusão social. 
-Reforço das parcerias com a comunidade e estruturas hierarquicas. 

7. Sensibilizar 
para praticas 
ecologicas 

-Participação no Programa Eco-Escolas, como forma de desenvolver 
a consciencia ecologica e a cidadania. 
 

 

9. FORMAS DE DIVULGAÇÃO 
 

 

 Formato Digital - pagina web do STEE (DRE); 

 Em papel - um exemplar no gabinete da diretora e um na secretaria;  

 Reunião de Pais/Encarregados de Educação – no inicio do ano letivo 2016/2017.  
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10. AVALIAÇÃO 
 

            
Avaliação: 

 Anual – por comissão constituída para o efeito no fim de cada ano letivo, para 
monitorização das ações desenvolvidas, análise do grau de execução e 
apresentação de estratégias/propostas de acordo com o diagnosticado (em 
elaboração); 

 Esporadica – reflexão em Reunião Geral de Equipa ou em pequenos grupos 
organizados para ponderação de situações especificas (equacionamento de 
problemas, redefinição de objetivos, concretização/reformulação de estrategias e 
analise de resultados).  

  

 

 

 

11. OPERACIONALIZAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR 
 

 

A sua operacionalização será efetuada através dos planos anuais de atividades, com as 
parcerias estabelecidas e as diversas atividades levadas a efeito.  
Este Projeto Educativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
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Equipa de Elaboração do Projeto Educativo: 

- Ana Fátima Camacho: Coordenadora Tecnica 

- Emanuel Vieira Gonçalves: Encarregado de Educação 

- Jorge Manuel Ramos da Silva: Docente 

- Maria de Fátima Caires da Costa: Docente 

- Maria Gabriela Pereira Fernandes: Diretora Tecnica 

- Maria Micaela Sousa Baltazar: Terapeuta Ocupacional 

- Quintino Ornelas Fernandes: Encarregado de Educação 

- Rita Maria Araújo Sol Pereira: Docente 

 

 

 

Aprovado em 23 novembro de 2016 

 

A Diretora Tecnica 

________________________________________ 

(Maria Gabriela Pereira Fernandes) 


