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Introdução 

 
“O Projeto Educativo, instrumento de planeamento de ação educativa duma escola, é o documento 

que define a identidade da instituição. Nele estão lavradas a orientação educativa, as linhas de ação 

da organização funcional do processo de ensino e aprendizagem, os princípios e valores a defender 

e as metas educativas a atingir. Assume-se assim como o quadro de referência no qual se revê toda 

a comunidade educativa.” 

Num sistema complexo como é o de uma escola, onde várias realidades sociais, culturais, 

educacionais e cívicas se cruzam, exige-se que seja feita uma visão integrada e integradora às 

realidades estruturais e funcionais, materiais e humanas, didáticas e pedagógicas, capaz de conduzir 

a uma melhoria do serviço prestado pela escola à comunidade que serve. 

Assim, a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) elaborou o seu Projeto Educativo (PE), 

que teve como suporte a participação e responsabilização de todos os intervenientes do espaço 

educativo em que se insere, a saber: Conselho Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, 

Conselho da Comunidade Educativa (CEE), Conselho Pedagógico (CP), áreas disciplinares, corpo 

docente, não-docente e discentes. Assumimos construir um projeto dinâmico, capaz de se assumir 

como um instrumento de reflexividade e como meio de aferir padrões e metas educativas que nos 

propusemos a atingir com a nossa população escolar. O caminho a seguir objetiva a melhoria 

intencional de todas as capacidades dos alunos e dos demais elementos da comunidade educativa, 

seguindo uma gestão e decisão democráticas e uma permanente articulação expansiva entre todos 

os intervenientes. O PE apresenta-se como um agente de inovação, de orientação e condução de 

mudanças da ação educativa, conferindo-lhe um caráter estratégico num espaço de verdadeira 

partilha de experiências e com uma atuação concertada de todos os agentes educativos. 

Por conseguinte, o PE assume-se como um documento de caráter programático e institucional que 

garante estabilidade à escola a médio prazo e que constitui os alicerces fundamentais da sua ação 

educativa. Nele podemos encontrar de forma clara, entre outros, a missão, a visão e os objetivos 

gerais da escola que orientam a ação educativa no âmbito da sua autonomia. 

Estabeleceram-se as metas tendo em conta os recursos humanos, financeiros e materiais 

disponíveis, criando-se um instrumento estratégico fundamental para o cumprimento dos nossos 

objetivos. Em suma, podemos afirmar que este PE cria a matriz de suporte que irá ser concretizada 

pelo Plano Anual de Escola (PAE).  
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1. A importância do Projeto Educativo 
 

 

Enquadramento Legal e Fundamentação Teórica 
 

Segundo a alínea b) do ponto 1 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, é requisito 

para a autorização de funcionamento de uma escola profissional a construção de um PE próprio e 

Regulamento Interno (RI).  

O PE confere sentido à gestão estratégica por ser através dele que os órgãos de gestão escolar e os 

atores escolares exercitam, no âmbito das margens de autonomia, das competências e capacidades 

de ação, o papel de construtores de novos cenários e indutores de novas dinâmicas.  

No que diz respeito ao Ensino Profissional, o “Governo Constitucional assumiu uma forte aposta no 

ensino dual, ou seja, na dupla certificação, escolar e profissional, incluindo, a par da formação na 

escola, a formação prática em contexto de trabalho, o envolvimento das empresas nessa formação 

prática e no apoio à transição dos jovens para o mercado de trabalho. Reconhece-se a necessidade 

de melhorar significativamente a qualidade da oferta nos cursos profissionalizantes de nível 

secundário, designadamente, através da articulação entre diferentes promotores, numa lógica de 

racionalização de recursos e de funcionamento articulado de modo a melhorar a adequação da 

oferta formativa às qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e a aumentar a taxa de 

empregabilidade dos jovens.”  

A Escola Profissional de São Martinho, primeira denominação desta escola, foi criada através do 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2011/M, de 9 de agosto. 

Posteriormente, a Vice-Presidência do Governo Regional e as Secretarias Regionais do Plano e 

Finanças e da Educação e Recursos Humanos, através da Portaria n.º 177-A/2012, de 28 de 

dezembro, aprovaram os Estatutos da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.  

Esta instituição tem o seu nome em homenagem ao ilustre madeirense Doutor Francisco Fernandes, 

Secretário Regional da Educação e Cultura entre os anos 2000 e 2011, autor de várias publicações 

ligadas à investigação na área da gestão desportiva, bem como escritor de diversas obras de 

literatura infantil.  

O Decreto Legislativo Regional nº 6/2016/M de 8 de fevereiro cria o Instituto para a Qualificação, 

IP-RAM (IQ, IP-RAM), o qual integra a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, agora 

reestruturada através da Portaria nº 115/2016 de 21 de março.  
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O IQ, IP-RAM, sob a tutela da Secretaria Regional de Educação visa “uma maior eficiência, eficácia e 

qualidade, na prossecução dos objetivos comuns no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações, 

designadamente a forte aposta no ensino dual, como forma de valorizar o ensino e a formação 

profissional, prosseguidos quer pela EPFF, quer por outras estruturas do IQ, IP-RAM, aliada ainda à 

sua relevante função de entidade certificadora de entidades formadoras da Região Autónoma da 

Madeira (RAM). 

A coordenação integrada, através de uma mesma estrutura, tem como objetivo assegurar a 

coordenação e execução da política regional nos domínios da qualificação, formação e certificação 

profissional e a gestão do Fundo Social Europeu na RAM, no âmbito das competências atribuídas 

nesta matéria. 

 
 

2. Missão, Visão e Cultura da Qualidade 
 

2.1 Missão 

A Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes tem por missão o “Educar num verdadeiro sentido 

humanista” e holístico. Por essência, educar consiste não só “em ensinar a pensar, mas também 

em aprender a pensar sobre o que se pensa”. 

Assim, privilegia-se a harmonia do desenvolvimento educativo, propiciando ao aluno/formando 

alcançar a excelência do saber e do saber ser. 

Este estabelecimento assume uma posição claramente orientada para o ensino profissional, 

oferecendo diferentes modalidades de formação em diversas áreas, facultando os conhecimentos 

necessários para a melhoria dos recursos humanos e da manutenção dos equipamentos 

necessários ao desenvolvimento dos setores da economia vistos como prioritários: a inovação e 

a sociedade do conhecimento, o ambiente, o turismo, a cultura e o património.  

É nosso intuito proporcionar experiências de aprendizagem num contexto real de trabalho, 

estabelecendo parcerias e protocolos com instituições externas à escola para a realização de 

estágios (formação prática em contexto de trabalho) e outras atividades significativas para a 

melhoria da qualidade do processo de ensino/aprendizagem. 
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Por outro lado, pretendemos promover a participação em palestras, colóquios e seminários com 

a presença de quadros de empresas e instituições diversas que permitam situações de integração 

e a troca de saberes. 

2.2 Visão 

Pretendemos ser uma escola de referência, centrada na excelência da formação e educação 

preparando os discentes para percursos de sucesso no âmbito profissional. 

No horizonte 2020, estabelecem-se alguns objetivos de política regional no Domínio do 

Desenvolvimento do Potencial Humano entre os quais destacamos: 

i) Assegurar a permanência no sistema educativo dos jovens até aos 18 anos, garantindo o 

cumprimento da nova escolaridade obrigatória de 12 anos e incluir a diversificação curricular 

das ofertas educativas na estratégia para o cumprimento desse objetivo; 

ii) Aumentar as ofertas de educação e formação de dupla certificação ao nível do Ensino 

Secundário, reforçando a qualidade da formação em alternância; 

iii) Melhorar a qualidade da educação e formação profissional pela oferta de formação contínua 

de professores e formadores e pelo apoio à produção de recursos e materiais didáticos; 

iv) Elevar os níveis de qualificação profissional e promover a adaptabilidade da força de 

trabalho, nomeadamente pelo prosseguimento da oferta de cursos de formação profissional 

contínua de qualificação, reconversão, aperfeiçoamento e especialização para ativos e de 

novas formas de educação e formação ao longo da vida; 

v) Incrementar a oferta de Formações Modulares Certificadas, visando adquirir competências 

escolares e profissionais para reinserção ou progressão no mercado de trabalho. 

De forma a ir ao encontro dos objetivos regionais, a EPFF orienta-se por uma visão sociocultural, 

linguística e científica sustentada por tecnologia abrangente e numa estreita relação com o 

tecido empresarial. 

2.3 Cultura da Qualidade 

A EPFF entende que a qualidade é fundamental e prioritária no segmento da sua atuação e 

acredita que só com um forte compromisso na melhoria contínua dos recursos humanos será 

possível desenvolver a sua missão, indo ao encontro da sua visão. 

A EPFF assume gerir a sua organização pela qualidade, tendo como principais objetivos os 

seguintes: 
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i) Formação qualificante de jovens e adultos com perfil ajustado ao tecido empresarial local; 

ii) Recetividade permanente à inovação; 

iii) Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial e outras organizações nacionais e 

internacionais; 

iv) Cumprimento dos requisitos emanados pela legislação e normas aplicáveis no sentido de 

garantir a qualidade/excelência dos serviços prestados; 

v) Aposta na comunicação interna e na disponibilização de informação relevante para todos os 

departamentos; 

vi) Promoção da satisfação do pessoal docente, não docente, alunos, famílias, empresas, outras 

instituições e comunidade envolvente; 

vii) Desenvolvimento e implementação de metodologias conducentes à melhoria contínua. 

 

2.4 Valores 

O nosso Projeto Educativo tem por base um conjunto de valores fundamentais, tais como: 

i) Justiça;  

ii) Cooperação; 

iii) Diálogo; 

iv) Liberdade; 

v) Imparcialidade; 

vi) Rigor; 

vii) Transparência; 

viii) Tolerância; 

ix) Solidariedade; 

x) Igualdade; 

xi) Mérito; 

xii) Competência; 

xiii) Responsabilidade; 

xiv) Respeito. 
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3. Caracterização Contextual 

3.1 Caracterização do meio envolvente 

A Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes fica situada na Rua de São Martinho, na freguesia 

de São Martinho, pertencente ao concelho do Funchal. 

Esta escola encontra-se numa zona privilegiada da freguesia, a oeste do centro do Funchal. 

Segundo os dados obtidos nos Censos 2011, a freguesia de São Martinho tem 86808 habitantes. 

Conta com 4052 edifícios e 13751 alojamentos, valor justificável pela dominante construção 

predial, na sua maioria de cariz social. 

No concelho do Funchal, verificou-se um aumento da população de 2001 para 2011, sendo a 

freguesia de São Martinho, onde a escola se situa, aquela que mais cresceu (28,3 %). 

População residente nas freguesias do concelho do Funchal 

População residente (N.º) por Local de residência e Sexo 

Local de residência 

2011 2001 
Taxa de variação (%) 

de 2001 a 2011 

TOTAL MASC.  FEM.  TOTAL MASC.  FEM.  TOTAL MASC.  FEM.  

N.º N.º N.º N.º N.º N.º (%) (%) (%) 

Região Autónoma 
da Madeira 

267785 126261 141524 245011 115211 129800 9,3 9,6 9 

Funchal 111892 52076 59816 103961 48497 55464 7,6 7,4 7,8 

Imaculado Coração 
de Maria 

6207 2917 3290 6951 3247 3704 -10,7 -10,2 -11,2 

Monte 6701 3078 3623 7444 3458 3986 -10 -11 -9,1 

Santa Luzia 5866 2669 3197 6695 3043 3652 -12,4 -12,3 -12,5 

Santa Maria Maior 13352 6207 7145 1398 6493 7475 -4,4 -4,4 -4,4 

Santo António 27383 13047 14336 21931 10564 11367 24,9 23,5 26,1 

São Gonçalo 6587 2937 3650 7232 3289 3943 -8,9 -10,7 -7,4 

São Martinho 26482 12342 14140 20637 9645 10992 28,3 28 28,6 

São Pedro 7273 3313 3960 7681 3457 4224 -5,3 -4,2 -6,3 

São Roque 9385 4455 4930 9274 4415 4859 1,2 0,9 1,5 

Sé 2656 1111 1545 2148 886 1262 23,6 25,4 22,4 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 

A freguesia de São Martinho situa-se a oeste do centro do Funchal. Estende-se do Ribeiro Seco à 

Ribeira dos Socorridos, numa área de aproximadamente 8,06 km2. Esta extensa área começou 

por fazer parte da freguesia da Sé, depois da de São Pedro, acabando por se desmembrar em 

1579, dando origem à freguesia de São Martinho. 
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A conhecida igreja de São Martinho foi construída mais tarde, no século XIX, passando esta a ser 

a igreja matriz da paróquia de São Martinho. É, ainda, nesta freguesia que se encontra o maior 

cemitério da região, cemitério de Nossa Senhora das Angústias, construído nos anexos da capela 

supramencionada, passando esta a capela funerária. Na freguesia de São Martinho existem três 

paróquias (São Martinho, Nazaré e Santa Rita), cada uma com uma igreja matriz e algumas 

capelas históricas. A freguesia de São Martinho depende da produção agrícola, nomeadamente 

do cultivo da banana e da uva, mas, sobretudo, da indústria hoteleira. É nela que se concentra 

grande parte da atividade hoteleira da ilha, principalmente pela grande proximidade ao mar e a 

facilidade de acesso através de várias instâncias balneares, o Lido, as Poças do Governador, a 

Ponta Gorda e a Praia Formosa. É, ainda, nesta freguesia que se concentram os maiores centros 

comerciais da região, Madeira Shopping e Fórum Madeira, e o Regimento de Guarnição n.º 3, 

responsável pela formação geral comum, da condução auto de militares e pela participação em 

ações no âmbito de missões variadas de interesse público. 

Relativamente ao meio envolvente, de entre os vários espaços existentes na freguesia de São 

Martinho, destacam-se as associações e serviços de cariz social, a saber a Associação de 

Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM (AFARAM); o Clube Pés livres (para os amantes 

da natureza e do exercício físico); a Associação de Planeamento Familiar (instituição particular 

de solidariedade, sem fins lucrativos, que visa informar e auxiliar a população no planeamento 

familiar); A Associação “Olho-te”, (instituição com base num projeto de 

reabilitação/intervenção/inclusão/participação ativa e cidadania, desenvolvido no Bairro Social 

da Nazaré; a Associação dos Diabéticos da RAM (ADRAM); a Fundação Cecília Zino (instituição 

privada que abriga, gratuitamente, crianças desfavorecidas do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 4 e os 14 anos); o Lar d'Ajuda (LRA) (instituição particular que presta 

apoio a pessoas idosas, com centro de dia e/ou alojamento); o Lar da Assicom (instituição 

particular com base num projeto de residência assistida, representando um conceito inovador 

na ilha da Madeira, que presta apoio a pessoas idosas e explorada pela empresa Dilectus 

Assicom), a Casa do Povo e a Junta de Freguesia. 

 

3.2 Caracterização da escola 

A escola foi inaugurada no ano letivo 2011/2012 e o objetivo inicial era a preparação do seu 

corpo docente e não docente, assim como, a criação de toda a documentação inerente ao ano 
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letivo 2012/2013. Devido à solicitação dos Centros Novas Oportunidades no ano de 2012, a 

escola possibilitou à população adulta o prosseguimento dos seus estudos no âmbito da 

certificação escolar e profissional, com a abertura de cinco cursos de educação e formação de 

adultos.  

No ano letivo de 2012/2013, a escola já disponibilizou a toda a comunidade educativa várias 

modalidades de formação. Atualmente, a escola oferece as seguintes modalidades de formação: 

Cursos de Educação e Formação de Jovens, Tipo 2 e Tipo 3 (3º ciclo), Cursos Profissionais 

(Secundário), Cursos de Educação e Formação de Adultos de Certificação Escolar (2º e 3º Ciclos 

e Secundário), Ações Capacitar, Formações Modulares e Unidades de Formação de Curta 

Duração. A escola proporciona também a conclusão do ensino secundário aos adultos que 

frequentaram, sem concluir, planos de cursos do ensino secundário já extintos, através da 

frequência de Unidades de Formação nos Cursos de Educação e Formação de Adultos ou então 

através da frequência de Unidades de Formação de Curta Duração.  

Numa lógica de aquisição e atualização de conhecimentos, a Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes dispõe de Unidades de Formação de Curta Duração de 25 e 50 horas, nas áreas da 

Língua Portuguesa (Português para Falantes de Outras Línguas), Línguas Estrangeiras (Inglês, 

Alemão, Francês e Espanhol), e Informática.  

Em relação aos próximos anos letivos, a EPFF tentará sempre oferecer as modalidades formativas 

e as áreas de formação que se afirmam necessárias ao desenvolvimento da RAM, por forma a 

dar uma resposta efetiva aos desafios formativos que o mercado nos apresenta. 

No futuro pretendemos crescer e cimentar a nossa escola como referência da formação 

profissional na Região Autónoma da Madeira. 

3.3 Recursos Técnicos e/ou Materiais 

3.3.1 Espaço físico da escola 

A escola foi construída num terreno com 20600 m², ocupando uma área de 17855 m². É 

composta pelo edifício escolar e pelas naves de formação. 

O edifício escolar tem sete pisos. No total, é composto por trinta e três salas de aula (treze 

com capacidade para vinte e cinco alunos e dez para dezasseis alunos), oito salas de 

Informática (apenas três se encontram equipadas com dez computadores cada), três 

laboratórios (um de física, um de química e um de biologia com as respetivas estruturas de 

apoio), uma sala de aula de Química, uma sala de aula de Física, uma sala de aula de 
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Biologia, uma sala de aula de Educação Física, duas salas de aula de Educação Visual, três 

salas Multiusos, uma sala de aula de Educação Visual e Tecnológica, uma sala oficinal de 

Eletrotecnia, vinte e uma salas de trabalho, um polidesportivo, um ginásio, um auditório, 

uma biblioteca e serviços de apoio. 

Nos anexos ao edifício acima descrito existem seis naves de formação, das quais quatro se 

encontram em pleno funcionamento, designadamente: a nave de Mecânica Automóvel, a 

nave de Pintura de Veículos, a nave de Refrigeração, Climatização e Energias Renováveis, 

onde decorrem as aulas da componente tecnológica dos cursos de educação e formação 

de Mecânica de Automóveis Ligeiros, da ação capacitar de Pintura de Veículos e dos cursos 

profissionais de Refrigeração e Climatização respetivamente. A quarta nave em uso é a 

Nave das Artes, onde decorrem os cursos profissionais de Teatro e Dança do Conservatório 

- Escola das Artes - Eng.º Luíz Peter Clode. As restantes duas naves não estão em 

funcionamento já que ainda faltam pequenas obras por concluir e equipamentos e 

materiais por adquirir.  

A escola tem, ainda, um parque de estacionamento exterior e um interior com capacidade 

para 60 e 54 automóveis, respetivamente. Todavia, o parque de estacionamento interior 

não está ainda em funcionamento, pois a sua abertura implica a permanência de um 

funcionário/segurança na outra porta de entrada da EPFF, o funcionamento do elevador 

que dá acesso ao piso 0 e alguns bens do Desporto Escolar e arquivo de livros da SRE que 

ocupam parte do espaço do parque de estacionamento. 

3.3.2 Equipamentos e material 

A escola possui vários equipamentos e materiais para a lecionação de cursos específicos 

nas seguintes áreas: jardinagem e agricultura, mecânica, informática, eletricidade, 

eletrónica e frio e climatização. A escola possui meios informáticos e audiovisuais, de modo 

a servirem de apoio ao normal funcionamento das aulas e da escola.  

Recursos materiais / didáticos Número 

Salas de informática 4 

Computadores na Biblioteca 3 

Multifunções (fotocopiadoras e impressoras) 5 

Vídeoprojetores / Datashow 5 
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3.3.3 Recursos financeiros 

A Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes é uma escola profissional pública, integrada 

no Instituto para a Qualificação, IP-RAM, não possuindo orçamento e sendo a sua gestão 

financeira da responsabilidade da Direção de Serviços Financeiros do Instituto para a 

Qualificação, IP-RAM. 

Considerando a sua natureza, o IQ, IP-RAM, tem dois orçamentos, designadamente o 

Orçamento de Pessoal e o Orçamento de Investimentos do Plano. O orçamento de pessoal 

contempla as transferências de verba da Secretaria Regional de Educação, ou seja, é 

totalmente suportado pelo orçamento da RAM ao passo que, o Orçamento de 

Investimentos do Plano é o orçamento que está incluído no Programa de Investimentos e 

Despesas de Desenvolvimento da RAM (PIDDAR), designadamente, na medida da Educação 

e Formação-Promoção da Formação Profissional, cujas despesas realizadas são passíveis 

de cofinanciamento do FSE. 

Este cofinanciamento só é possível por candidatura ao FSE dos cursos por tipologia de 

intervenção, ou seja, por exemplo Cursos Profissionais, Cursos de Educação e Formação e 

Ações Capacitar, que passam a integrar um projeto precisamente por tipologia de 

intervenção, sendo as respetivas candidaturas feitas por projeto. 
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3.4 Estrutura Organizacional. Organograma 

Com a criação do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, no dia oito de fevereiro de dois mil e 

dezasseis, a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes foi reestruturada sofrendo alterações na 

sua organização interna. 

 

Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

 

3.5 Órgãos da Escola 

3.5.1 Órgãos de Direção, Administração e Gestão  

A direção, administração e gestão da escola compete aos seguintes órgãos: 

i) O Diretor (Vogal do Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM, apoiado por um Adjunto na Área 

Pedagógica); 

ii) O Conselho da Comunidade Educativa; 

iii) O Conselho Pedagógico. 

 

3.5.2 Estruturas de Gestão Intermédia 

As estruturas na Área Pedagógica que compõem a gestão intermédia e colaboram com o 

Órgão de Gestão, o Conselho da Comunidade Educativa e o Conselho Pedagógico, de forma 
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a assegurarem o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na perspetiva da 

promoção de uma formação integral e de qualidade, são as seguintes: 

(i) Núcleo de Desenvolvimento Curricular que compreende as Áreas Curriculares; 

(ii) Núcleo de Desenvolvimento da Carreira; 

(iii) A Coordenação Geral de Modalidade Formativa; 

(iv) O Polo de Projetos; 

(v) O Polo de Investigação e Avaliação. 

 

3.5.3 Unidades orgânicas flexíveis 

 

 

 

3.6 O modelo formativo da EPFF 

O modelo formativo da EPFF baseia-se numa organização aberta e flexível do currículo, com 

recurso a três elementos fundamentais − uma orientação educativa diferenciada, um apoio 

personalizado e uma dimensão formativa da avaliação – para estimular e potenciar o sucesso 

escolar e educativo dos alunos.  

O modelo assenta numa perspetiva humanista da educação, está ancorado em princípios 

pedagógicos ligados ao construtivismo e apresenta como caraterística fundamental a 

flexibilidade, concretizada num currículo concebido como matriz, suscetível de ser 

contextualizado consoante a realidade da escola e as características dos alunos.  

Assim, a formação assenta numa aprendizagem fundamental que permite ao aluno ou grupo de 

alunos adquirir, segundo o seu ritmo próprio, saberes e competências, mediante a realização de 

uma série de experiências de aprendizagem cuidadosamente concebidas e geridas pelos 

professores.  

Assim, ao nível do desenvolvimento curricular, a escola está comprometida com a proposta 

curricular de base, da responsabilidade da administração central, reconstruindo-a para o seu 

contexto específico.  

Ao nível da organização, a escola valoriza o projeto educativo como o referencial de identidade 

e do projeto pedagógico que desenvolve, bem como a necessidade de definição de metas claras, 

do trabalho em equipa dos professores e do seu compromisso na prossecução de objetivos 
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comuns, além da flexibilidade na organização do tempo e do espaço, da participação, da 

liderança efetiva e partilhada e da abertura ao exterior.  

Finalmente, quanto à profissionalidade docente, a escola acentua um perfil profissional baseado 

na posse, pelos professores, de competências de gestão do currículo e de grupos heterogéneos 

em sala de aula, da animação de atividades pedagógicas, de orientação e facilitação da 

aprendizagem e de investigação reflexiva e criativa sobre a própria prática, tendo em vista 

melhorar a prática pedagógica e as aprendizagens dos alunos.  

A escola integra serviços com o objetivo de servir a comunidade escolar com qualidade, tais 

como: 

i) Secretariado; 

ii) Serviço de Apoio à Formação; 

iii) Psicologia e Orientação;  

iv) Educação Especial;  

v) Biblioteca; 

vi) Bar; 

vii) Cantina; 

viii) Serviço de Apoio à Gestão; 

ix) Reprografia; 

x) Contabilidade e Tesouraria; 

xi) Informática; 

xii) Receção/Portaria e Pessoal Auxiliar. 

 

3.7 Comunidade Educativa 

3.7.1 Pessoal discente 

A escola, no último ano letivo, contava com uma população discente de 495 alunos, sendo 

183 de cursos profissionais, 42 de cursos de Educação e Formação, 227 de cursos de 

Educação e Formação de Adultos e 43 de Ações Capacitar. A população discente é 

maioritariamente do sexo masculino, a saber: 320 masculino, 175 feminino. 

Este número não inclui os formandos inscritos em Unidades de Formação de Curta 

Duração. 
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MODALIDADE FORMATIVA N.º DE FORMANDOS 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 42 

CURSOS PROFISSIONAIS 183 

EFA BÁSICO B3 (9º ANO) 30 

EFA SECUNDÁRIO CERTIFICAÇÃO ESCOLAR (12º ANO) 197 

AÇÃO CAPACITAR 43 

 TOTAL 495 

3.7.2 Pessoal docente 

A escola conta com 74 professores, com sensivelmente o mesmo número de professores 

do sexo masculino e feminino. A grande maioria dos professores têm vínculo à Região 

Autónoma da Madeira, com contrato por tempo indeterminado, existindo apenas dois 

professores com contrato a termo resolutivo. 

Os grupos disciplinares nesta escola são: 

GRUPO DISCIPLINAS N.º FORMADORES 

300 Português 7 

320 Francês 3 

330 Inglês 8 

350 Espanhol 1 

400 História 4 

410 Filosofia 4 

420 Geografia 3 

430 Economia e Contabilidade 3 

500 Matemática 6 

510 Física e Química 5 

520 Biologia / Geologia 2 

530 Educação Tecnológica 2 

540 Eletrónica 2 

550 Informática 5 

620 Educação Física 3 

700 Ensino Especial 2 

Formadores Externos 14 

 TOTAL 74 

3.7.3 Pessoal não docente 

Um grupo de pessoal não docente garante o funcionamento da escola, sendo o seu papel 

fundamental na direção, administração e gestão. Também essenciais no processo de 

construção de um projeto de escola são os técnicos superiores e assistentes técnicos que 
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tratam de todo o trabalho administrativo e contabilístico bem como os assistentes 

operacionais que possuem um papel bastante ativo junto da comunidade escolar, 

assegurando a limpeza, vigilância, segurança e outras tarefas primordiais ao bom 

funcionamento do espaço escolar. O seu conhecimento da escola difere do conhecimento 

que dela têm os professores. Acompanham os formandos num contexto diferente – fora 

das salas de aula e têm uma perceção diversa dos problemas da escola e dos discentes. 

Lidam diretamente com o exterior e, em particular, com os candidatos à frequência dos 

cursos, conhecendo as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas aspirações. Possuem 

competências técnicas diversas das dos professores, podendo desempenhar um papel 

importante na elaboração do projeto educativo, quer no âmbito da participação, na 

discussão e debate, quer no capítulo da recolha e tratamento da informação, bem como 

na elaboração do documento final. 

 

 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE A EXERCER FUNÇÕES NA EPFF 

Área de 
Atividade 

Serviços da Escola Funções Trabalhador 

Órgão de Gestão 

Órgão de Gestão 
Diretora 1 

Adjunta na Área Pedagógica 1 

Serviços de Apoio 
ao Órgão de Gestão 

Serviço de Apoio à Formação 3 

Assistentes Técnicas 2 

Núcleo de Desenvolvimento da Carreira 1 

Divisão de Apoio 
à Gestão 

Divisão de Apoio à 
Gestão 

Chefe de Divisão 1 

Técnicos Superiores 4 

Assistentes Técnicos 3 

Direção de 
Serviços de 
Gestão de 
Recursos 

Direção de Serviços 
de Gestão de 

Recursos 

Técnico Superior 2 

Assistente Operacional 1 

Divisão de Recursos 
Humanos 

Coordenador Técnico 1 

Técnico Superior 1 

Assistentes Operacionais 15 

Direção de 
Serviços 

Financeiros 

Núcleo de Controlo 
Orçamental 

Coordenador Especialista 1 

Técnica Superior 1 

   TOTAL:  38 



Projeto Educativo – IQ – EPFF – 2019/2023                                                                          

Página 19 de 36 
 

3.7.4 Núcleo de Desenvolvimento da Carreira (NDCA) 

Ao Núcleo de Desenvolvimento da Carreira cabe: 

a) Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de 

orientação educativa que promovam o acompanhamento do formando ao longo do seu 

percurso formativo; 

b) Intervir, ao nível psicológico, pedagógico e psicopedagógico, na observação, orientação 

e apoio dos formandos, promovendo a cooperação de professores/formadores, pais e 

encarregados de educação em articulação com os recursos da comunidade; 

c) Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível 

individual ou de grupo;  

d) Participar na definição de estratégias para uma ajustada colocação dos formandos 

diplomados no mercado de trabalho e a sua plena inserção socioprofissional; 

e) Promover a empregabilidade dos formandos diplomados, respondendo às solicitações 

das empresas e entidades que contatam a EPFF, a solicitar técnicos intermédios das 

diferentes áreas de formação ministradas na escola, fornecendo-lhes contatos e 

currículos;  

f) Em colaboração com a Divisão de Apoio à Gestão (DAG), divulgar a oferta formativa da 

EPFF, em cada ano letivo, junto das escolas da RAM; 

g) Promover seminários e outras atividades, em articulação com os Coordenadores de 

Curso, que facilitem a aproximação e o contacto direto das empresas e entidades com 

os formandos e professores/formadores da EPFF. 

 

3.8 Oferta Formativa 

A escola disponibiliza uma oferta educativa e formativa diversificada, dando sempre particular 

destaque ao ensino profissional, procurando responder às necessidades e interesses dos alunos, 

oferecendo Cursos de Educação e Formação de Jovens, Cursos Profissionais, Cursos de Educação 

e Formação de Adultos, Formação Modular (Ações Capacitar e Português para Falantes de Outras 

Línguas) e Unidades de Formação de Curta Duração.  

A oferta formativa existente revela a intenção clara da escola em dar resposta às solicitações e 

necessidades da população, ao nível da formação dos jovens e dos adultos. Cientes da realidade 

económica e social da RAM, assim como da emergência de novas áreas profissionais, 
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pretendemos enquanto escola alargar a oferta a cursos noutras áreas que se considerem de 

interesse, dando resposta aos vários públicos quer na sua formação inicial quer em fases 

posteriores das suas vidas.  

3.8.1 Apoios Educativos 

Os apoios educativos destinam-se a promover a existência de condições que assegurem o 

sucesso educativo e a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 

atividade com as estruturas de orientação educativa.  

A escola disponibiliza apoio aos formandos com dificuldades temporárias e com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) e nesse âmbito é obrigatório fazer referência ao 

princípio da inclusão. Este princípio preconiza serviços educacionais, na escola, apropriados 

aos formandos com NEE. A Educação Especial rege-se, atualmente, pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 33/2009/M, que se materializa num conjunto de medidas que se pretende que 

constituam uma resposta articulada, flexível e integrada aos problemas e necessidades 

sentidas na escola. 

O Serviço de Educação Especial tem por objetivo dar respostas pedagógicas diversificadas, 

adequadas às necessidades específicas e ao desenvolvimento global dos jovens com 

necessidades educativas, para que, independentemente das suas características 

idiossincráticas, possam ter sucesso educativo. Neste processo, são envolvidos 

Pais/Encarregados de Educação, bem como toda a comunidade escolar, de forma a 

articular respostas e a definir o encaminhamento adequado, em conformidade com a 

especificação e a necessidade de cada formando, sempre no intuito de colmatar as 

fragilidades que interferem no seu rendimento escolar, assim como nas suas competências 

sociais/relacionais. 

As dificuldades dos formandos centram-se, com maior relevância, na componente 

cognitiva, na falta de pré-requisitos e/ou falta de métodos de estudo e nas dificuldades 

específicas de aprendizagem. Os apoios disponibilizados incidem, sobretudo, nos processos 

de aprendizagem próprios de cada aluno e nos instrumentos facilitadores do seu 

desenvolvimento, tais como os apoios pedagógicos personalizados e acompanhamento 

direto da Educação Especial. 
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3.8.2 Atividades de Complemento Curricular 

As atividades de complemento curricular, de frequência facultativa, pretendem ser um 

espaço aberto à participação de todos os elementos da comunidade escolar, promovendo 

o diálogo, dinamizando o convívio e contribuindo para a formação integral dos alunos. 

De natureza eminentemente social, lúdica, cultural e formativa, as atividades de 

complemento curricular a desenvolver são, designadamente de: 

i) Caráter desportivo; 

ii) Caráter tecnológico; 

iii) Solidariedade e Voluntariado; 

iv) Ligação da escola com o meio; 

v) Desenvolvimento da dimensão europeia; 

vi) Desenvolvimento da consciência ambiental e ecológica; 

vii) Formação pluridimensional. 

As atividades de complemento curricular, desenvolvidas através da organização de ateliês, 

clubes, núcleos e projetos, deverão enquadrar-se nos objetivos definidos no Projeto 

Educativo e integram o Plano Anual de Escola. 
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4. Linhas Gerais de Atuação 
 

4.1 Linhas Gerais de Atuação 

Na linha do desenvolvimento da construção da imagem da escola como identidade consensual, 

tornar-se-á necessário desencadear mecanismos de interiorização dos princípios e valores, 

estabelecendo e mobilizando a ponte partilhada da cultura de e com qualidade na lógica 

intencional da obtenção de uma educação de e com sucesso. Assim, será defendida:  

i) A escola como lugar de educação para as novas oportunidades, concretizando duas ideias-

chave, uma nova oportunidade para os jovens concluírem a escolaridade obrigatória com 

uma qualificação, garantindo melhores taxas de aproveitamento escolar e uma nova 

oportunidade para os jovens de nível secundário, preparando-os para a sua integração no 

mercado de trabalho ou para o prosseguimento de estudos.  

ii) A escola como lugar de educação para as novas tecnologias da informação e comunicação 

trazendo mudanças ao nível dos processos de ensino-aprendizagem e nas dinâmicas das 

atividades curriculares e de complemento curricular.  

iii) A escola como lugar de educação para a cidadania, no sentido de uma abertura à realidade 

envolvente, despertando o sentido crítico e uma responsabilização social, promovida não só 

através da componente curricular, bem como pela regularização de atividades, sejam 

palestras, workshops, entre outras. 

iv) A escola como lugar de igualdade de oportunidades e géneros encerrando em si a 

compreensão do mundo, possibilitando a troca de saberes e experiências entre todos.  

v) A escola como lugar da educação para a inclusão, desenvolvendo processos de inovação e 

mudança que concedam com eficácia os mesmos direitos e oportunidades a todos os alunos. 

vi) A escola como lugar de educação ambiental promovendo a mudança de atitudes e uma 

intervenção participada pelo apelo a uma relação de equilíbrio entre o homem e a natureza 

e à cooperação na construção de um ambiente de qualidade.  

vii) A escola como lugar de educação para a saúde, no sentido de permitir a aquisição de 

comportamentos positivos e a promoção de estilos de vida saudáveis. 

viii) A escola com lugar de educação para o desporto, promovida não só através da componente 

curricular, bem como pela regularização de práticas físicas saudáveis. 
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A par destas linhas de atuação, estão ainda estruturados planos de ação concertada que 

privilegiam:  

i) A escola como sistema aberto. Sem perder de vista os seus alicerces estruturais, a EPFF 

considera que só tem a ganhar com a institucionalização de um sistema aberto a contributos 

que possam vir dos mais diversos quadrantes (alunos, professores, encarregados de 

educação, empresários, associações, autarquias). A melhoria do sistema passa por uma 

intervenção participada de todos os agentes na estruturação de funcionamento da escola e 

nos momentos de autoavaliação e regulação dos processos, que passam pela: 

 Integração dos agentes locais no Conselho da Comunidade Educativa;  

 Cultura de parcerias que a escola promove junto de empresas e instituições;  

 Bolsa de empresas cooperantes. 

Outra vertente de abertura que a EPFF fomenta prende-se com a receção aos novos alunos 

e professores; a comemoração de dias festivos; o dia das atividades das Áreas Curriculares; 

a participação em concursos regionais, nacionais e internacionais; os encontros com 

empresários; a Formação em Contexto de Trabalho; a Bênção das Capas; a cerimónia de 

entrega de Certificados e Diplomas entre outros momentos de convívio, de alegria, de 

amizade, que contribuem para garantir a abertura do sistema e fomentam o espírito de 

unidade. 

ii) A escola como sistema humanizado. O Projeto Educativo da EPFF desenvolve-se dentro do 

espírito de uma constante cooperação, numa perspetiva de formação globalizante, onde a 

vertente humanista predomina. O aluno não é mais um elemento que faz parte do aparelho 

global, o aluno é o sujeito em função do qual a escola existe, devendo-se tratar o aluno 

personalizadamente, auxiliando-o a resolver problemas, aconselhando-o, contribuindo não 

apenas para a formação do profissional qualificado, mas também do cidadão consciente e 

responsável. Para tal, a cultiva o ensino individualizado, a valorização das capacidades dos 

alunos bem como o apelo aos seus interesses e motivações. 

 

iii) A escola como espaço de “cultura cívica”. Preconiza-se que todos os intervenientes no 

processo de formação interajam com sinceridade e sentido de responsabilidade, preparando 

os jovens para intervirem corretamente na sociedade. Em prol deste princípio, a EPFF 

fomenta as seguintes premissas: 
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 Cultura de participação nos órgãos de gestão intermédia da escola;  

 Integração e exploração da “cultura cívica” no plano curricular das disciplinas;  

 Dinamização e promoção de atitudes e valores cívicos em todos os espaços e atividades 

escolares.  

 

4.2 O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular ao abrigo do Despacho nº 5908/2017, de 5 de 

julho exige um compromisso da nossa comunidade educativa com a busca permanente da 

melhoria do sucesso educativo e o reconhecimento que a missão da escola é formar cidadãos 

com competências para enfrentar os desafios do século XXI, levando-nos a consolidar e a 

desenvolver estratégias pedagógicas por forma a atingir esse mesmo sucesso. Acreditamos ser 

este o caminho que nos levará a uma escola inclusiva, onde todos aprendem e onde cada um dos 

nossos jovens e adultos realiza o seu projeto educativo. Urge a necessidade e inevitabilidade de 

(re)inventar uma escola consciente de que tem de viver o tempo do conhecimento ativo, 

integrado e transdisciplinar. Neste âmbito, a ação educativa prioriza a interligação e a interseção 

de saberes de diferentes áreas disciplinares e disciplinas, numa perspetiva horizontal e vertical, 

a constituição de equipas educativas e uma avaliação contínua e sistemática ao serviço das 

aprendizagens, assumindo a centralidade das escolas, permitindo a gestão do currículo de forma 

flexível, transversal e contextualizada. 

Este projeto visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de 

competências basilares para o crescimento do futuro cidadão pensante e interventivo na 

sociedade. Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) assumem o papel central de um projeto 

desta natureza, pois são eles que consubstanciam a autonomia curricular das escolas. Os DAC 

são áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, cuja 

planificação deve identificar as disciplinas envolvidas e a forma de organização. Nos DAC 

privilegia-se a metodologia de trabalho de projeto, explorando-se percursos pedagógico-

didáticos promotores do trabalho prático e ou experimental. Nesta metodologia ativa de 

trabalho, os alunos têm a possibilidade de negociar, planear, avaliar, realizar aprendizagens que 

têm sentido para eles, num processo acompanhado e orientado pelos professores. Os DAC 

permitem ainda outras formas de articulação interdisciplinar, a definir pelo Conselho de 

Turma/Equipa educativa. 
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4.3  Educação Inclusiva 

O compromisso com a construção de uma escola inclusiva é um desígnio nacional e regional 

e um desafio para todos nós. O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho propõe uma mudança de 

paradigma na abordagem das necessidades dos alunos na escolaridade obrigatória numa escola que 

se deseja inclusiva, para todos e para cada um. Porém, a RAM ainda se rege pelos princípios do 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, no qual a educação especial tem por objetivo a inclusão 

educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem 

como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos 

ou para uma adequada preparação para a vida pós-escolar ou profissional das crianças e dos jovens 

com necessidades educativas especiais. Assim como, o desenvolvimento e a valorização de todas as 

capacidades e aptidões das crianças, jovens e adultos e de todo o seu potencial na promoção da 

salvaguarda de todas as condições para a sua adequada realização pessoal, pela integração 

socioeducativa, vivência autónoma e integração na vida adulta. 

A adequação do processo de ensino e de aprendizagem integra medidas educativas que 

visam promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas 

especiais, sendo estas: o apoio pedagógico personalizado; as adequações curriculares individuais; 

as adequações no processo de matrícula; as adequações no processo de avaliação e as tecnologias 

de apoio e adaptações tecnológicas. 

São objetivos centrais da escola promover a equidade e o sucesso escolar e garantir a todos 

os alunos, nas diferentes ofertas de educação e formação, o acesso a uma cultura científica de base 

humanista, como está definida no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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5. Problemas/Prioridades e Estratégias de Operacionalização 

5.1 Diagnóstico estratégico 

O diagnóstico estratégico do nosso projeto educativo foi concebido com base nas 

avaliações/análises efetuadas a todo o trabalho desenvolvido no quadriénio anterior (de 

setembro de 2015 a agosto de 2019), bem como às conclusões resultantes dos inquéritos 

aplicados a toda a comunidade educativa. 

 

5.2 Recolha e Validação de Dados 

Com vista a identificar os aspetos positivos e negativos da escola, a equipa do PEE baseou-se na 

análise dos Censos 2011, de dados do Instituto Regional de Emprego e na observação dos 

resultados obtidos na escola, nos quatro anos letivos anteriores, bem como elaborou e aplicou 

um inquérito à comunidade educativa, cuja aplicação foi realizada online. Para efeitos de 

tratamento dos dados, os inquéritos foram devidamente reenviados e validados. 

 

5.3 Identificação dos principais problemas educativos 

Do diagnóstico efetuado, consideramos que os pontos mais sensíveis residem nos seguintes 

factos: 

 

5.3.1 Análise SWOT - Pontos fortes 

i) Um corpo docente e não docente dinâmico e empreendedor, com grande capacidade 

de adaptabilidade; 

ii) Um bom relacionamento entre colegas; 

iii) Espírito colaborativo do corpo docente; 

iv) A qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da escola, pessoal docente e 

não docente; 

v) A escola está instalada num local de boa acessibilidade; 

vi) Uma escola nova e com espaços amplos e infraestruturas suficientes para garantir uma 

formação prática de qualidade; 

vii) Uma oferta formativa diversificada em diversas áreas para jovens; 
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viii) A possibilidade de iniciar, em qualquer altura do ano letivo, formações modulares e 

EFA; 

ix) O apoio pedagógico acrescido nas disciplinas onde os alunos revelam mais 

dificuldades; 

x) Segurança na escola; 

xi) Oferta de cursos cofinanciados nas várias áreas de educação e formação; 

xii) Oferta formativa para adultos em regime diurno e noturno; 

xiii) A possibilidade de todas as turmas do regime diurno terem maioritariamente as aulas 

no turno da manhã; 

xiv) Candidaturas a vários programas europeus (FEDER, Madeira 14-20, Programa 

Erasmus+); 

xv) Proximidade do Centro Qualifica do IQ,IP-RAM; 

xvi) Investimento para apetrechar as naves/salas tecnológicas com equipamentos 

adequados à formação; 

xvii) Nova nave de formação apetrechada para ministrar formação nas áreas da 

refrigeração, climatização e energias renováveis; 

xviii) Existência de contrato para o serviço de limpeza das instalações; 

xix) Existência de contrato de manutenção de dois elevadores; 

xx) Existência de contrato de manutenção das máquinas multiusos (fotocopiadoras); 

xxi) Existência de contrato de locação de equipamentos de cópia, impressão e 

digitalização; 

xxii) Existência de contrato para assegurar um serviço integrado de telecomunicações, 

telefone e wireless; 

xxiii) Existência de contrato de locação de computadores (afetos a uma das salas de 

informática); 

xxiv) Existência de contrato de serviços de segurança; 

xxv) Existência de contrato de concessão da cantina e do bar; 

xxvi) Integração da EPFF numa organização com práticas de gestão certificada. 
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5.3.2 Análise SWOT - Pontos fracos 

Posteriormente a uma análise interna, podemos chegar à conclusão de que os pontos 

fracos identificados são os seguintes: 

i) A falta de equipamentos interativos na biblioteca; 

ii) Número insuficiente de assistentes operacionais para o normal funcionamento da 

escola; 

iii) A falta de material e equipamentos (recursos didáticos) para o desenvolvimento das 

atividades práticas; 

iv) Mau funcionamento do bar; 

v) O número insuficiente de salas de Informática; 

vi) Funcionamento no acesso à internet com problemas; 

vii) Computadores na área pedagógica em número insuficiente; 

viii) Não funcionamento do bar na sala de professores; 

ix) Inadequação dos horários dos serviços (Biblioteca e Reprografia) à comunidade 

educativa; 

x) Falta equipamentos (projetores, quadros brancos, computadores, equipamento de 

som) permanentes em cada sala de aula; 

xi) O parque informático existente encontra-se obsoleto; 

xii) A inexistência de oferta de cursos de dupla certificação para adultos; 

xiii) Taxa de abandono escolar e de absentismo escolar dos formandos significativa. 

5.3.3 Análise SWOT - Oportunidades 

i) A possibilidade de atrair conferências, formações e outras atividades que permitem 

abrir a escola a toda a comunidade, dadas as características ao nível de espaço e 

localização da escola; 

ii) As instalações da escola permitem dar formação em áreas tecnológicas em expansão; 

iii) A forte ligação com o tecido empresarial e comunidade envolvente; 

iv) O cofinanciamento pelo F.S.E. para algumas modalidades formativas; 

v) A chegada à região de lusodescendentes e imigrantes; 

vi) Possibilidade de participar em programas europeus, nomeadamente Programa 

Erasmus+; 
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vii) Possibilidade de participar nos Campeonatos das Profissões e noutros relacionados 

com as áreas de educação e formação promovidas pela EPFF; 

viii)  O encaminhamento de candidatos para os cursos para adultos pelo Instituto de 

Emprego e pelo Centros Qualifica; 

 

5.3.4 Análise SWOT - Ameaças 

i) A diminuição geral da taxa de natalidade; 

ii) O facto de outras escolas oferecerem os mesmos cursos que a EPFF (forte concorrência 

direta); 

iii) A existência de um estigma em relação ao ensino profissional; 

iv) A escola tornar-se um “escape” para as escolas de ensino regular; 

v) O desconhecimento da importância da componente teórica no ensino profissional; 

vi) Dificuldades em recrutar formadores externos com os requisitos necessários para a 

lecionação da componente tecnológica dos cursos; 

vii) Contexto sociocultural e familiar dos formandos; 

viii) Número insuficiente de candidatos aos vários cursos que compromete o processo de 

seleção. 

5.4 Identificação dos objetivos 

Face à caracterização do contexto escolar, aos recursos disponíveis, à análise SWOT apresentada, 

e tendo em conta os objetivos estratégicos do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

do IQ, IP-RAM, definimos os objetivos que se seguem para este estabelecimento de ensino. A 

realização destes dependerá das ações a realizar no âmbito dos planos de curto, médio e longo 

prazo, pelo que os mesmos devem ser, periodicamente, avaliados pelo Polo de Investigação e 

Avaliação da escola e deverá ser elaborado anualmente um plano de melhoria. 
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5.5 Objetivos estratégicos e metas gerais 

As grandes linhas orientadoras da escola para os próximos quatro anos são fornecidas pelos 

objetivos e metas gerais traçadas, a saber: 

N.º Objetivo Meta Estratégias de Atuação 
Indicador de 

Avaliação 
Meio de 

Verificação 

1.  
Promover o 
sucesso 
escolar 

1. 70% dos 
formandos 
terminarão os 
seus cursos com 
aproveitamento 

 Reforçar o apoio educativo dos 
alunos que dele necessitam; 

 Potenciar o ensino prático e a 
realização de projetos; 

 Diversificar estratégias de 
ensino-aprendizagem; 

 Diversificar materiais didáticos 
e instrumentos de avaliação; 

 Realizar a autoavaliação dos 
alunos; 

 Implementar atividades de 
recuperação de avaliação; 

 Valorizar e estimular o 
empenho e a dedicação dos 
alunos no seu desempenho 
escolar. 

 Percentagem de 
formandos que 
frequentam os 
cursos até ao 
final obtendo 
aproveitamento. 

 Pautas, 
certificados e 
diplomas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

2. Cada turma, no 
âmbito das 
temáticas 
abordadas, 
participará por 
ano em 3 visitas 
de estudo/ 
conferências/ 
palestras ou 
colóquios 

 Realizar visitas de estudo; 

 Convidar oradores e/ou 
entidades conhecedoras de 
temas abordados nos diversos 
cursos. 

 Nº de visitas de 
estudo/ 
conferências/ 
palestras/ 
colóquios a que 
cada turma 
assistiu 

 Requerimentos 
e relatórios 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

3. Realizar, no 
mínimo, 2 
instrumentos de 
avaliação 
formativa ao 
longo do ano 
letivo, por 
disciplina/ 
Componente 
Tecnológica/ 
Área de 
Competência 
Chave e por 
turma 

 

 Utilizar diversos instrumentos/ 
atividades e medidas de 
reajustamento formativas. 
 

 Nº de 
instrumentos de 
avaliação 
formativa 
realizados 

 Sumários 

 GAF 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 
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N.º Objetivo Meta Estratégias de Atuação 
Indicador de 

Avaliação 
Meio de 

Verificação 

2 
Reduzir o 
abandono 
escolar 

4. Reduzir em 5% 
o número de 
formandos que 
anulam a 
matrícula ou 
são excluídos 
por faltas 

 Constituir uma equipa 
multidisciplinar que atue na 
prevenção e combate ao 
abandono/ absentismo 
escolar; 

 Promover Medidas de 
Recuperação e Integração;  

 Comunicar regularmente as 
faltas aos EE; 

 Continuar a promover o 
projeto “Turma + EPFF”; 

 Sinalizar/comunicar situações 
passíveis de absentismo/ 
abandono escolar; 

 Promover pedagogias ativas. 
 

 Percentagem de 
alunos que 
anulam a 
matrícula e são 
excluídos por 
faltas por 
modalidade 
formativa 

 Pautas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

3 
Combater o 
absentismo 
escolar 

5. Diminuir em 
5% a taxa de 
absentismo dos 
formandos 
dentro da 
escolaridade 
obrigatória 

 Percentagem de 
alunos em 
absentismo 
escolar 

 Ofícios 

 Comunicações 
aos Enc. Ed. 

 Pautas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

4 

Fomentar o 
espírito crítico 
e a 
capacidade de 
comunicação 
dos alunos 

6. Realizar 4 
atividades 
inter-turmas 

 Realização/participação em 
debates; 

 Realização de documentos 
audiovisuais; 

 Exposições. 

 Nº de atividades 
realizadas 

 Relatórios 

 Requerimento/
Dossiê 
Pedagógico 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

5 

Promover 
uma cultura 
participativa e 
humanista e a 
educação 
para a 
cidadania.  

7. Realizar 4 
atividades no 
âmbito da 
cidadania 

 Incentivar a realização e a 
participação nas atividades do 
Plano Anual de Atividades e 
Projetos/Clubes.  

 N.º de 
atividades, 
Projetos/Clubes 

 Relatórios 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

6 
Aperfeiçoar a 
prática 
pedagógica 

8. Realizar 2 
ações de 
formação 
validadas/ 
acreditadas no 
quadriénio 

 

 Realizar formação nas 
seguintes áreas: 
o Inovação Pedagógica; 
o Avaliação Formativa; 
o Diferenciação Pedagógica; 
o Novas tecnologias. 

 N.º de ações de 
formação 

 Certificados 
 

 

 

5.6 Objetivos e metas específicas das Áreas Curriculares 

Dando continuidade aos objetivos estratégicos anteriormente definidos, foram estabelecidos os 

objetivos da gestão intermédia, resultado de reuniões dos docentes das Áreas Curriculares 

existentes neste estabelecimento de ensino, designadamente: 
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5.6.1 Área Curricular das Ciências Sociais e Humanas 

 

N.º Objetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

1 

Consciencializar para 
a participação em 
projetos sociais e 
culturais 

1. Participar em 2 projetos/ 
eventos sociais e cívicos 

Nº de 
palestras/colóquios/ 
atividades solidárias 

Requerimentos, 
Relatórios de atividades, 
Sumários 

2. Participar em 2 projetos/ 
eventos de defesa/ 
sensibilização o 
património e cultura local 

Nº de 
palestras/colóquios/ 
atividades 

Requerimentos, 
Relatórios de atividades, 
Sumários 

2 

Sensibilizar para a 
necessidade da 
persecução dos 
objetivos do 
desenvolvimento 
sustentável 

3. Promover 2 ações de 
sensibilização para as 
consequências dos 
desequilíbrios ambientais, 
sociais e de 
sustentabilidade. 

Nº de palestras/ações 
Relatórios de atividades, 
sumários 

3 

Promover a 
participação nas 
atividades físicas e 
desportivas de saúde 
e bem-estar 

4. Desenvolver 3 atividades 
para a comunidade 
educativa promovendo a 
atividade física, saúde e 
bem-estar. 

Nº de torneios / 
atividades físicas  

Relatórios de atividades; 
registo fotográfico 

 

5.6.2 Área Curricular das Línguas 

 

N.º Objetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

1 

Dar a conhecer os 
aspetos culturais na 
língua materna e nas 
línguas estrangeiras. 

1. Desenvolver 3 
atividades no âmbito da 
multiculturalidade. 

Nº de atividades 
Relatórios das 
atividades/atas 

2 

Promover atividades 
que visem um maior 
sucesso na 
aprendizagem da 
língua portuguesa e 
das línguas 
estrangeiras. 

2. Criar um Banco de 20 
Recursos Pedagógicos 
para os alunos, por ano 
letivo; 

 
3. Promover 1 Concurso 

Literário EPFF- conto/ 
poema e atribuição de 
prémio, no final do ano 
letivo, aos melhores; 

 

Nº de recursos 
pedagógicos;  
 
 
 
 
Nº de concursos 
realizados;  
 

Banco de Recursos 
 
 
 
Relatórios e número de 
certificados; Registo 
fotográfico 
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5.6.3 Área Curricular das Ciências Exatas e da Natureza 

 

N.º Objetivos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

1 

Criar e dinamizar 
atividades 
relacionadas com as 
ciências 

1. Comemorar 
anualmente o Dia da 
Ciência 

2. Divulgar anualmente o 
contributo de uma 
individualidade na área 
das ciências por 
disciplina 

Nº de eventos 
 
 
 
Nº de atividades 
concretizadas 

Relatório da atividade/ 
Registo fotográfico 

2 
Promover o 
desenvolvimento 
sustentável 

3. Dinamizar 4 atividades 
no âmbito do 
desenvolvimento 
sustentável 

Nº de atividades 
concretizadas 
 

Relatório da atividade / 
Registo fotográfico 

5.6.4 Área Curricular das Tecnologias 

 

N.º Objetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

1 

Promover os 
trabalhos dos 
formandos nas áreas 
das tecnologias 

1. Dinamizar anualmente 
o Dia das Tecnologias 

Nº de eventos 
 

Relatório da atividade/ 
registo fotográfico 
 

2 

Dotar os docentes 
com conhecimentos 
de ferramentas 
tecnológicas  

2. Promover 4 workshops 
Nº de workshops 
 

Registos de presença 

3 

Informatizar 
processos usados 
pelos professores, 
diminuindo o gasto 
de papel 

3. Criar/dinamizar 1 
ferramenta digital para 
informatização de 
processos no quadriénio 

Nº de ferramentas Ferramenta digital 

4 
Promover o acesso 
ao material de 
estudo online  

4. Implementar 1 
plataforma digital (e- 
learning) na escola, no 
quadriénio 

Nº de plataformas 
Número de utilizadores 
na plataforma 

 

6. Avaliação e Monitorização do Projeto Educativo 
 
O PE será monitorizado e avaliado pela equipa do Pólo de Investigação e Avaliação, de modo a 

confrontar as suas metas e orientações com a sua execução, com vista a proceder à sua retroação 

e eventual correção, a fim de se alcançarem os objetivos e finalidades preconizadas. 
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O processo de acompanhamento e monitorização será contínuo, realizado pela recolha de dados 

nos sistemas de acompanhamento implementados, em conformidade com os indicadores de 

avaliação atrás enunciados. 

No final do ciclo de vigência do PE, será realizada uma avaliação final, de modo a medir o grau de 

execução do projeto, bem como os seus desvios e a possibilitar a elaboração de um novo projeto 

educativo para um novo período.  

 

7. Aprovação e Comunicação do Projeto Educativo 
 
O PE foi debatido em reuniões setoriais, submetido à discussão e parecer final em sede de reunião 

de Conselho Pedagógico e de Conselho da Comunidade Educativa, para posteriormente ser 

homologado pela Diretora da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. 

O PE será apresentado a toda a comunidade educativa e será disponibilizada a sua consulta 

livremente através do sítio do IQ, IP-RAM e em formato papel, na Biblioteca da Escola.  

 

8. Conclusão 
 

O PEE proposto é um processo de aprendizagem que tem por sujeitos cada um dos intervenientes 

no processo educativo de cada aluno, por objeto, as situações humanas, as inter-relações e o 

trabalho que realizamos. 

Este projeto é baseado na qualidade, podendo esta ser encarada como um fator estratégico, mas 

também como um importante elemento mobilizador do potencial humano, aumentando a 

visibilidade da escola e a sua identidade. 

Cabe a cada um, em função das suas responsabilidades e das especificidades/particularidades da 

sua disciplina, colaborar para que este projeto seja uma oportunidade que vise o melhoramento do 

desempenho da escola, proporcionando aos alunos um ensino de qualidade, enriquecido com 

experiências de aprendizagem diversificadas, aproveitando as potencialidades das novas 

tecnologias e onde se maximize o potencial dos formandos, valorizando a autonomia, a 

comunicação, o trabalho em equipa, o espírito crítico/analítico e a solidariedade. 
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O presente PEE não é nem pretende ser um documento acabado, pelo contrário, assume a sua 

qualidade de projeto, de processo em permanente construção. Considera-se fundamental que, após 

a sua análise e aprovação, se constitua como pertença de toda a comunidade educativa. 

Acreditamos que com o empenho, dedicação e participação construtiva de todos os intervenientes 

os objetivos serão atingidos, por isso, continuaremos a construir efetivamente uma escola 

profissional de qualidade e excelência. 
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