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O projeto educativo é o instrumento organizacional de expressão da vontade coletiva 
da escola-comunidade educativa, é um documento que dá um sentido útil à 
participação, é a corporização operativa da autonomia da escola. Assim, projeto 
educativo, comunidade educativa, direção, participação, autonomia, são conceitos que 
se relacionam intimamente e são a arquitetura conceptual de uma nova conceção de 
escola.  
João Formosinho 
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PARTE I 

 

 

Construir sonhos 
 

 

O aparecimento e consequente elaboração do projeto educativo, nasce com maior 

clareza a partir do Decreto- Lei nº43/89, onde no preâmbulo pode ler-se:  

 

A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um PE próprio, constituído e 

executado de forma participada, dentro de princípios de responsabilização dos vários 

intervenientes na vida escolar e de adequação a características e recursos da escola 

e às solicitações e apoios da comunidade em que se insere” 

 

Por outro lado, relacionando os três tipos de documentos (PE, P.A, RI), no artigo 2º do 

mesmo Decreto –Lei, assinala: 

 

“Entende-se por autonomia da escola a capacidade de elaboração e realização de um 

projeto educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os 

intervenientes no processo educativo” 

 

O Projeto Educativo para o quadriénio 2018/2022, está alicerçado nas ações 

desencadeadas pelas diferentes lideranças inseridas em contexto escolar, mas 

também tendo presente, o que Greenfield, 1995, afirmou: “A liderança pode ser 

considerada como uma forma especial de influência que induz os membros de um 

grupo ou organização a mudarem voluntariamente as suas preferências em termos de 

ações, atitudes, premissas…” 

A nossa escola, Bartolomeu Perestrelo (BP), tem uma identidade própria, que lhe 

permite ser reconhecido enquanto entidade de serviço público de qualidade. Assim, 

assume o lema Com todos a contruir o futuro, os seguintes princípios básicos: 

 

➢ Os pais e encarregados de educação são os primeiros responsáveis pela 

educação dos seus filhos ou educandos; 

➢ Práticas orientadas para responder às necessidades e interesses individuais; 
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➢ Práticas inclusivas na diversidade, promotoras da igualdade de oportunidades; 

➢ Organização pedagógica sustentada no rigor das estruturas de coordenação 

pedagógica e pela articulação e gestão curricular harmoniosa entre os ciclos de 

ensino;  

➢ Dimensão humana alicerçada nos pilares fundamentais da ética humanista; 

➢ Aprender a aprender, e refletir sobre o próprio processo da aprendizagem; 

➢ Desenvolvimento da criatividade, enquanto capacidade de responder de forma 

inovadora a estímulos diferenciados que vão das áreas artísticas, culturais, 

científicas, comunicação e desportivas; 

 

A nossa escola, enquanto espaço singular, gerador de educação e 

aprendizagem, adota os valores: 

 

- prática pedagógica que coloca o aluno no centro das aprendizagens, diversificando e 

contemplando os diferentes ritmos e necessidades de cada um. 

- valorizar a capacidade de trabalho e perseverança do aluno. 

- observar e contactar com pessoas e instituições, estimulando e concorrendo para 

um melhor conhecimento dos outros e de si. 

- desenvolver metodologias ativas e inovadoras que apelem à participação do alunona 

construção das suas aprendizagens, tais como a flexibilidade curricular. 

- ajudar o aluno a utilizar as tecnologias de informação, sem descurar a importância 

relacional do trabalho em grupo, mantendo as relações de entre-ajuda e de 

solidariedade com os outros. 

- reforçar o conceito de escola inclusiva. 

- alertar o aluno para as grandes causas (combate à violência, desigualdades 

económicas e sociais, a injustiça, a desumanização das sociedades competitivas e 

consumistas, a destruição do património, a defesa do ambiente) 

 

 
 

 
O projeto educativo é o instrumento organizacional de expressão da vontade coletiva 
da escola-comunidade educativa, é um documento que dá um sentido útil à 
participação, é a corporização operativa da autonomia da escola. Assim, projeto 
educativo, comunidade educativa, direção, participação, autonomia, são conceitos que 
se relacionam intimamente e são a arquitetura conceptual de uma nova conceção de 
escola.  
João Formosinho 
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PARTE II 

 
 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES, OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E METAS 

 
 

Tema aglutinador do projeto educativo: 

“Bartolomeu 50 anos de vivências” 

 

 
LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

 
 

Este documento pretende ser um instrumento privilegiado de participação de 

toda a comunidade educativa na construção e na promoção de uma autonomia, que 

visa a melhoria das aprendizagens, do sucesso escolar e do sentido de 

responsabilidade social, desenvolvendo, nomeadamente, a capacidade de iniciativa e 

de cooperação. 

 
1. Exercício de liderança promotora da qualidade do ensino; 

 
 

2. Inovação pedagógica e tecnológica ao serviço de uma aprendizagem 

atualizada e eficaz; 

 
3. Ambiente favorável ao ensino-aprendizagem com sentido de responsabilidade 

e integração; 

 
4. Valorização da procura do conhecimento e da aprendizagem enquanto 

processo contínuo e mutável ao longo da vida; 

 
5. Cooperação entre a escola e a comunidade para uma cidadania responsável e 

participativa.



 

 

 
 

OBJETIVOS, METAS e ESTRATÉGIAS 

OBJETIVOS  Meta ESTRATÉGIAS Indicador de 

avaliação 

Meio de 

Verificação 

 

1 – Exercer uma 

liderança 

promotora do 

trabalho 

colaborativo e 

de um ensino de 

qualidade 

 

1.1-  Aumentar do n.º de 

contribuições/ sugestões nos 

processos de discussão e 

tomada de decisão 

 

 

 

 

 

1.2- Dinamizar ações formais 

e informais de convívio, 

entre todos os profissionais 

que favoreçam as relações 

interpessoais e a 

continuidade da formação de 

uma identidade de Escola 

 

 

1.3-  No período 2018/22 

estabelecer  novas 

parcerias, que contribuam 

para superação de 

dificuldades diversas da 

escola 

• Ações promotoras da autonomia das 

lideranças intermédias; 

• Desenvolvimento de canais 

comunicação eficaz entre as 

lideranças; 

• Ações de melhoria das relações e 

do trabalho colaborativo entre os 

docentes; 

• Reforço e valorização das parcerias 

estabelecidas; 

• Promoção de outras parcerias e 

protocolos que potenciem respostas 

a situações emergentes e 

decorrentes da prática educativa na 

comunidade. 

Nº de contribuições e 

sugestões e/ou 

reuniões realizadas 

 

Resultados dos 

Inquéritos de 

qualidade aplicados 

aos docentes 

 

 

Nº de ações 

realizadas 

 

 

 

 

 

Nº de Parcerias 

 

Atas das 

reuniões 

 

Relatório do 

inquérito de 

qualidade 

 

 

 

PAA 

 

 

 

Lista das 

parcerias  

 



 

estabelecidas 

 

2- Desenvolver 

comportamentos 

cívicos  

 

2.1- No período 2018/22, 

desenvolver ou participar 

anualmente em 

atividades/projetos de 

promoção da cooperação, 

solidarieadade e interajuda. 

 

2.2- No período 2018/22, 

desenvolver ou participar 

anualmente, em 

atividades/projetos de 

promoção das boas práticas 

ambientais. 

 

2.3- No período 2018/22, 

desenvolver ou participar 

anualmente, em  

atividades/projetos de 

promoção da saúde e da sua 

segurança. 

 

2.4- No período 2018/22, 

desenvolver ou participar 

anualmente, em 

atividades/projetos de 

promoção das tradições 

nacionais e regionais e de 

outras culturas. 

2.5- No período 2018/22, 

reduzir o número de 

• Otimização da participação dos 

alunos, dos docentes e do pessoal 

não docente no funcionamento da 

escola;  

• Sensibilização e realização de 

exercícios de Educação para 

Segurança e Prevenção de Risco;  

• Sensibilização da comunidade 

escolar para a Educação Ambiental;  

• Reconhecimento/valorização, ao 

nível da escola, dos alunos que se 

destaquem não só pelas suas 

atitudes enquanto indivíduos, mas 

também pelo seu contributo na 

cooperação com os colegas, a turma 

e escola.  

• Ações de alerta do aluno para as 

grandes causas (combate à 

violência, desigualdades económicas 

e sociais, a injustiça, a 

desumanização das sociedades 

competitivas e consumistas, a 

destruição do património)  

 

 

Nº DE ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

PAA 

 

 

 

PAA 

 

 

 

 

 

 

PAA 

 

 

 

 

 

PAA 



 

  

 

 

ocorrências e/ou registos de 

natureza disciplinar em. 

 

 

 

 

Nº DE ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

 

 

Nº DE REGISTOS 

DE OCORRÊNCIAS 

 

 

 

 

 

Registos do 

professor titular 

ou diretor de 

turma 

 

 

 

OBJETIVOS  Meta ESTRATÉGIAS Indicador de 

avaliação 

Meio de 

Verificação 

 

3-  Melhorar a 

qualidade das 

aprendizagens 

 

3.1- Durante o quadriénio 

18/22 implementar um projeto 

de inovação pedagógica no 

âmbito do pré-escolar e 1º 

ciclo 

 

• Implementação de práticas 

pedagógicas diversificadas que 

tenham em conta os diferentes 

ritmos e necessidades dos alunos.  

• Valorização da capacidade de 

trabalho e perseverança do aluno.  

 

 Nº de projetos 

 

 

 

PAA/Atas 

 

 



 

 

 

3.2-  No final de cada ano 

letivo aumentar a       

percentagem de alunos com 

nível igual ou superior a 3 

(Suficiente)  em 10% por 

turma em cada 

disciplina/área. 

 

 

3.3-  Em cada ano do 

Quadriénio 18/22 apresentar 

em 50% das reuniões 

realizadas, evidências de 

trabalho colaborativo 

• Desenvolvimento de metodologias 

ativas e inovadoras que apelem à 

participação do aluno na construção 

das suas aprendizagens.  

• Desenvolvimento de competências 

de pesquisa através das tecnologias 

de informação, sem descurar a 

importância relacional do trabalho 

em grupo, mantendo as relações de 

entreajuda e de solidariedade com 

os outros.  

• Promoção de escola inclusiva  

• Atendimento/acompanhamento dos 

alunos indicados para os Serviços 

de Psicologia e Orientação;  

• Implementação de mecanismos de 

apoio psicológico e de orientação 

vocacional;  

• Acompanhamento e apoio aos 

alunos com Necessidades 

Educativas Especiais;  

 

 

Taxa das menções 

atribuídas 

 

 

 

 

 

 

Nº de reuniões de 

caráter colaborativo e 

partilha 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas 

 

 

 

 

 

 

Atas 

 

 

OBJETIVOS  Meta ESTRATÉGIAS Indicador de 

avaliação 

Meio de 

Verificação 



 

4-   Melhorar a 

participação dos 

Encarregados de 

Educação e de 

outros elementos 

da comunidade 

educativa  

 

 

4.1 – Em cada ano, do 

quadriénio 18/22, os 

encarregados de educação 

deverão participar em 

atividades do Plano Anual de 

Atividades. 

 

4.2 –  Em cada ano, do 

quadriénio 18/22, os 

encarregados de educação 

deverão comparecer na 

escola pelo menos 3 vezes 

para tomar conhecimento da 

informação de avaliação e ou 

percurso escolar do seu 

educando 

 

4.3 -  Em cada ano, do 

quadriénio 18/22, deverão ser 

realizadas atividades/projetos 

com as parcerias celebradas 

com a escola 

 

4.4 -  Em cada ano, do 

quadriénio 18/22, deverão ser 

realizadas  atividades/projetos 

com a colaboração de 

instituições e outros 

• Realização no início de cada ano 

letivo de reuniões conjuntas entre 

Educador/Professor Titular de 

Turma e Conselho Escolar; 

Educador/Professor Titular de 

Turma e Encarregados de 

Educação; Diretores de Turma, 

Professores e os Encarregados de 

Educação;  

• Valorização do papel do Diretor de 

Turma/Educador/Professor Titular 

de Turma como elemento de ligação 

entre a escola e a família;  

• Promoção de parcerias e protocolos 

que potenciem respostas a 

situações emergentes e decorrentes 

da prática educativa;  

• Promoção da participação dos 

Encarregados de Educação nas 

atividades constantes do Plano 

Anual de Atividades;  

• Mobilização dos Encarregados de 

Educação, da Associação de Pais e 

de outros elementos da comunidade 

educativa para a resolução de 

problemas;  

• Disponibilização na página da 

escola toda a informação relevante 

 

Nº DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

Nº de comparências 

dos encarregados de 

educação 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

PAA 

 

 

 

 

Registos do 

professor titular 

ou diretor de 

turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAA 

 

 



 

 

 

elementos da comunidade 

educativa e meio envolvente 

 

 

 

 

para os Encarregados de Educação: 

critérios de avaliação, Projeto 

Educativo de Escola, Regulamento 

Interno;  

• Divulgação pela equipa responsável 

por qualquer informação a ser 

publicitada nos endereços oficiais da 

escola, com o objetivo de haver uma 

monitorização/controlo da 

divulgação da escola para o exterior.  

 

Nº DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAA 
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ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS GLOBAIS PARA A ESCOLA 

 
 

Participar e desenvolver comportamentos cívicos 

 
 

• Otimização da participação dos alunos, dos docentes e do pessoal não 

docente no funcionamento da escola; 

• Atendimento/acompanhamento dos alunos indicados para os Serviços de 

Psicologia e Orientação; 

• Implementação de mecanismos de apoio psicológico e de orientação 

vocacional; 

• Sensibilização e realização de exercícios de Educação para Segurança e 

Prevenção de Risco; 

• Sensibilização da comunidade escolar para a Educação Ambiental; 

• Acompanhamento e apoio aos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais; 

• Reconhecimento/valorização, ao nível da escola, dos alunos que se destaquem 

não só pelas suas atitudes enquanto indivíduos, mas também pelo seu 

contributo na cooperação com os colegas, a turma e escola. 

 
 

Melhorar a participação dos Encarregados de Educação e de outros elementos 

da comunidade educativa 

 
• Realização no início de cada ano letivo de reuniões conjuntas entre Educador/ 

Professor Titular de Turma e Conselho Escolar; Educador/ Professor Titular de 

Turma e Encarregados de Educação; Diretores de Turma, Professores e os 

Encarregados de Educação; 

• Valorização do papel do Diretor de Turma/Educador/Professor Titular de Turma 

como elemento de ligação entre a escola e a família; 

• Incrementar a promoção de parcerias e protocolos que potenciem respostas a 

situações emergentes e decorrentes da prática educativa; 

• Promoção da participação dos Encarregados de Educação nas atividades 

constantes do Plano Anual de Atividades; 

• Mobilização dos Encarregados de Educação, da Associação de Pais e de 

outros elementos da comunidade educativa para a resolução de problemas; 
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• Disponibilizar na página da escola toda a informação relevante para os 

Encarregados de Educação: critérios de avaliação, Projeto Educativo de 

Escola, Regulamento Interno; 

• Delegar a uma equipa a responsabilidade por qualquer informação a ser 

publicitada nos endereços oficiais da escola, com o objetivo de haver uma 

monitorização/controlo da divulgação da escola para o exterior. 

 
 

Implementar um plano de formação para pessoal docente e não docente, 

coerente com as necessidades da escola, privilegiando as áreas com maior 

impacto na melhoria da qualidade de ensino 

 
• Realização de ações de formação/sensibilização promotoras do 

desenvolvimento de competências essenciais aos projetos de vida dos alunos; 

• Valorização dos recursos humanos através da implementação de formação e 

partilha de saberes entre docentes e pessoal não docente. 

 
 

DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

Após a sua aprovação, este Projeto Educativo de Escola será divulgado a 

nível interno através do Conselho Pedagógico, dos Departamentos Curriculares e 

Conselhos de Disciplina e ao nível externo através do endereço oficial da escola. A 

operacionalização do presente Projeto Educativo de Escola terá em conta as 

orientações pedagógicas do Projeto Curricular de Escola, bem como as normas 

constantes no Regulamento Interno, que se irão refletir na concretização dos Planos 

Anuais de Turma. É ainda de referir que as atividades propostas no Plano Anual de 

Atividades devem estar em consonância com o Projeto Educativo de Escola e com as 

necessidades dos discentes, contribuindo, assim, para a aquisição da Metas 

Curriculares, no final de cada ciclo. 

 
 

AVALIAÇÃO 

 
 

A Escola deve avaliar regularmente o seu Projeto Educativo, uma vez que a 

sua aplicabilidade depende dessa avaliação. Uma vez que estão enunciadas, as 

estratégias e as metas terão que ser, sistematicamente, reavaliadas para determinar a 
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sua pertinência no presente documento. Neste sentido, a avaliação deverá ser 

contínua, de modo a viabilizar a sua adequação e a permitir reajustamentos no final do 

seu período de vigência ou sempre que seja considerado oportuno. 

No âmbito do progresso da autonomia das escolas, a escola EB 123/PE 

Bartolomeu Perestrelo vai promover/desenvolver um modelo de avaliação interna, 

estabelecendo como objectivos principais identificar/reconhecer os pontos fortes e 

aspetos menos conseguidos. 

 

Nota: as metas e os objetivos foram operacionalizados de forma mais rigorosa, 

mantendo a filosofia inicial. 

 

 

 

 


