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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo define cada escola como a sua capacidade para a mudança. 

Emergindo de uma profunda reflexão e análise conjunta da especificidade de cada 

escola, torna-se um instrumento de valores capaz e suficiente onde coresponsabiliza 

cada um e todos os membros da comunidade educativa no objetivo que o move. A 

construção deste documento orientador foi o resultado de uma avaliação ao contexto, 

dos meios e recursos disponíveis, do conhecimento profundo da comunidade, do 

público-alvo onde a Academia está inserida, da definição das oportunidades e 

necessidades e da capacidade de resposta da escola. 

O Projeto Educativo tem como linhas orientadoras e objetivo supremo a formação 

integral dos nossos alunos. Dessa forma, procuramos criar mecanismos e estratégias 

que permitam a todos os membros da Comunidade Educativa (alunos, docentes, 

encarregados de educação, pessoal não docente) participar neste processo de 

formação dos nossos Alunos.  

Iniciamos, assim, um novo ciclo de trabalho de quatro anos, que incidirá num 

conhecimento aprofundado sobre o nosso país. No decorrer dos próximos anos iremos 

viajar “Pelos caminhos de Portugal”. Vamos procurar conhecer a gastronomia, os 

costumes, as tradições e o artesanato de diferentes locais de Portugal. 
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DURABILIDADE DO PROJETO 

 

O Projeto Educativo, que está em vigência por um período de quatro anos letivos 

(2018/2022), é o documento que define a orientação educativa da Academia. Nele se 

refletem os princípios, os valores que caracterizam a nossa instituição e que a 

diferenciam de outras instituições de ensino. Nele se integram os mecanismos de 

avaliação que possibilitam os reajustamentos que tornam o Projeto dinâmico, vivo e 

sempre adequado à nossa realidade. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS INTERVENIENTES 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE 

 

Implantada na parte Noroeste do Concelho de Valongo e a meia dúzia de 

quilómetros da cidade do Porto, Ermesinde confronta a Norte com a freguesia de S. 

Pedro Fins (Maia), a Oeste com a freguesia de Águas Santas (Maia), a Este com a 

freguesia de Valongo, a Nordeste com a freguesia de Alfena e a sul com a freguesia 

de Baguim do Monte (Gondomar). 

 Atravessada pelo rio Leça (que aqui se vai estirando preguiçosamente em tranquilo 

e espraiado curso), e abrangendo uma área de cerca sete quilómetros quadrados, 

esta cidade apresenta uma topografia pouco acidentada, com uma altitude média que 

ronda os noventa metros. O seu ponto mais elevado encontra-se no Lugar da Formiga 

(com cerca de 140 metros de altitude), ao passo que a cota mais baixa será atingida 

nos lugares da Cancela e da Travagem. 

 As poucas referências que existem, sobre o seu passado remoto, dizem-nos que, a 

antiga freguesia de S. Lourenço de Asmes, passou a ser oficialmente designada 

Ermesinde a partir da implantação da República (1910).  

 A construção das vias do caminho-de-ferro do Douro e do Minho em 1875, 

escolhendo uma zona praticamente despovoada, para bifurcação das duas linhas deu 

à estação o nome do núcleo mais importante da povoação que nesse tempo era o 

lugar de Ermesinde. Esta zona começou então a povoar-se, rapidamente, com o 

movimento da estação. 

 Ermesinde foi elevada à categoria de Vila em 12 de Junho de 1938. Em 13 de 

Julho de 1990, a Assembleia da República, por unanimidade, aprovou a passagem de 

Ermesinde a cidade. 

 Beneficiando de uma privilegiada localização, Ermesinde sofreu nos últimos anos 

um crescimento e uma evolução notável, em que as intervenções do Programa Polis 

em muito ajudaram.  

A maioria dos nossos alunos reside na cidade, embora um número menor, se 

desloque de localidades próximas. Ermesinde, tem-se tornado, cada vez mais, uma 

“cidade dormitório”. Grande parte dos nossos alunos chegam à Academia bem cedo e 

chegam a permanecer cerca de nove/dez horas na nossa instituição. 
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Num universo de população desempregada, as famílias da nossa instituição não 

são exceção e algumas sentem na primeira pessoa este grave problema. Apesar dos 

apoios que o Estado Português oferece, nomeadamente o Abono, segundo dados da 

Segurança Social, há mais de um milhão de portugueses que usufruem deste apoio 

estatal, que visa ajudar as famílias com os encargos com o sustento e educação dos 

filhos. As regras para atribuição deste benefício estão cada vez mais apertadas.  

Face a esta situação económica e social, os nossos alunos proveem, 

predominantemente, de uma classe B/C. No entanto temos vindo a verificar que 

apesar das crises financeiras que algumas famílias atravessam, continuam a procurar 

os nossos serviços.   

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

O edifício onde se encontra a Academia foi construído em 1968 com a finalidade de 

aqui funcionar a primeira escola do Ciclo Preparatório de Ermesinde, pela primeira 

vez, nesta cidade, que então era vila. Como este edifício se tornou pequeno para a 

população estudantil construiu-se um novo edifício para o Ciclo Preparatório, tendo 

sido este entregue à Câmara municipal de Valongo, que aqui instalou algumas salas 

de aula para o Ensino Primário, até à conclusão da Escola Primária das Saibreiras. 

Nessa altura o Edifício foi entregue ao seu legítimo proprietário pela Câmara 

Municipal de Valongo. 

O proprietário alugou o edifício que se compõe de rés-do-chão, primeiro e segundo 

andares para uma academia de música e centro de explicações, tendo funcionado 

como tal durante muitos anos. 

O diretor deste estabelecimento, passou, com escritura pública o aluguer do edifício 

e seus anexos a: 

- Fernanda Maria Pereira Aires Fernandes 

- José Maria Pereira Aires Fernandes 

A Academia de Ensino Particular, Lda., foi aberta em Outubro de 1989, tomando a 

gerência o Sr. José Maria Aires Fernandes e a Sra. D. Fernanda Maria Pereira Aires 

Fernandes. 

Passado algum tempo o sócio José Maria Pereira Aires Fernandes cedeu a sua 

quota à sócia Fernanda Maria Pereira Aires Fernandes. 
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Por escritura pública posterior fazem parte, ainda hoje, da sociedade, Fernanda 

Maria Pereira Aires Fernandes e José Eugénio Nunes Pereira Lopes, tendo passado a 

gerência para Flávio Bruno Aires Lopes. 

Ao longo destes escassos anos o bom-nome e funcionamento da Academia, levou-

nos a proceder à remodelação das instalações e a serem convenientemente 

adaptadas a: Berçário; Creche, Pré-Escolar; 1º Ciclo do Ensino Básico e Sala de 

Estudo.  

O edifício como já atrás ficou dito, compõe-se de rés-do-chão, primeiro e segundo 

andares. 

No rés-do-chão funcionam escritórios administrativos, a reprografia, receção, 

cozinha, bar, um anfiteatro, uma lavandaria e casas de banho. Fazem parte ainda do 

rés-do-chão dois recreios ao ar livre com parque de jogos vedado, um jardim e o 

recreio interior. No presente ano estamos a fazer remodelações ao espaço para o 

funcionamento de uma sala de professores, mais salas de Pré-escolar e um refeitório, 

que dará apoio às refeições bem como sala polivalente para o desenvolvimento de 

atividades diversas. No primeiro andar funcionam o refeitório da creche, o berçário, o 

pré-escolar, copa e casas de banho.  

No segundo andar funcionam para além das salas do 1º ciclo do ensino básico, 

uma sala de estudo, um ginásio, balneários e casas de banho. 

Os espaços interiores são átrios e corredores. Todas as salas têm janelas com luz 

direta. 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR 

 

- Pessoal discente 

Os Alunos são o centro da nossa atividade. Estão inscritos cerca de duzentos 

alunos, noventa distribuídos pelo berçário, creche e quatro turmas do Pré-Escolar, 

oitenta por quatro turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico e os restantes na Sala de 

Estudo.  

Os alunos que frequentam esta Escola apresentam heterogeneidade a diferentes 

níveis: socioeconómico, cultural, comportamental e cognitivo. Existem algumas 

crianças com carências económicas e problemas afetivos, emocionais e 

comportamentais.  
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O nosso modelo educativo pressupõe o desafio de criar alunos exigentes, criativos, 

trabalhadores, empenhados, com o objetivo máximo de potenciarmos a criação de 

cidadãos solidários, tolerantes, justos, autónomos e civicamente responsáveis. 

Procuramos desenvolver as suas capacidades e valores de uma forma pluridisciplinar 

e com a colaboração de todos os membros da comunidade educativa.  

 

- Pessoal docente 

A nossa instituição possui um quadro profissional estável e profissionalizado, 

constituído por uma Diretora Pedagógica e duas Coordenadoras Pedagógicas, uma da 

creche e outra do pré-escolar; quatro professores de 1º Ciclo, distribuídos pelos anos 

letivos do 1º Ciclo, uma professora de 2º e 3º ciclo da Sala de Estudo, um professor de 

Expressão Motora, um professor de Expressão Musical, um professor de Inglês e seis 

Educadoras de Infância.  

O corpo docente reúne-se frequentemente para elaborar os diversos projetos da 

escola, para refletir sobre a avaliação e comportamento dos alunos e para organizar 

em conjunto o maior número possível de atividades para as nossas crianças, 

envolvendo sempre que possível as famílias, que são parte integrante no processo 

ensino/aprendizagem.  

 

- Pessoal não docente 

A nossa instituição conta com pessoal não docente. Assim contamos com seis 

funcionários para as estruturas de complemento educativo, que inclui serviço de 

transporte, alimentação e higienização. A Cozinheira e a Auxiliar de Cozinha preparam 

e servem os almoços e lanches. Os serviços de limpeza são garantidos pelas 

Auxiliares de Limpeza.  

 

- Parcerias 

Atualmente a nossa instituição conta com a colaboração de pessoas externas de 

forma a proporcionar uma variedade de ativdades às nossas crianças. Assim temos 

uma parceria com a Q. I. Eduka responsável pelas Atividades Extracurriculares.  
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LINHAS ORIENTADORAS DO PROJETO 

 

O ambiente escolar pressupõe um trabalho de cooperação entre todos os membros 

da Comunidade Educativa desde discentes a docentes, não docentes e encarregados 

de educação. É nesse sentido que pretendemos dignificar o trabalho de todos os 

intervenientes no ato educativo, através de boas relações entre todos os elementos da 

comunidade educativa.  

Um dos nossos principais objetivos é fomentar o trabalho de equipa, desde as 

nossas salas até às casas de cada aluno. Uma vez que pretendemos que os 

encarregados de educação assumam uma presença ativa e empenhada no 

crescimento das nossas crianças.  

A formação dos nossos alunos é a nossa “pedra angular”. Queremos que os nossos 

alunos aprendam enquanto crescem e estudem enquanto brinquem de forma a nunca 

desmotivar. Procuramos fomentar uma estratégia produtiva mas que nunca deixe de 

ser atrativa. Só assim será possível um desenvolvimento pleno e harmonioso dos 

nossos alunos. Esta meta será atingida através de pedagogia e métodos 

diferenciados, de forma a responder às necessidades individuais de cada aluno, 

adequando os processos de ensino aos diferentes ritmos e níveis de aprendizagem.  

O nosso Plano Anual de Atividades contempla também diversas atividades que 

possibilitem a ligação entre a Escola e o Meio, como por exemplo através de visitas de 

estudo.  

O objetivo máximo do nosso projeto é formar cidadãos responsáveis, conscientes e 

ativos quer na escola quer na sociedade. Para que tal seja possível é fulcral 

desenvolver no aluno o respeito por si próprio e pelos outros, criando uma consciência 

social que lhe permita cumprir as regras de convivência social, compreensão, 

tolerância e solidariedade.  

O cumprimento do nosso projeto será feito através das atividades calendarizadas 

no Plano Anual de Atividades, no trabalho em conjunto entre discentes, docentes e 

restantes membros da comunidade educativa.  
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METAS E ESTRATÉGIAS 

 

De forma a cumprir a sua missão e atingir os seus objetivos estratégicos, o colégio 

propõe-se continuar a implementar uma cultura de diversidade e de participação em 

projetos que conduzam à formação do aluno. Nesse sentido, propõem-se as seguintes 

ações para as alcançar: 

 

Creche: 

Berçário e creche: Algarve 

 
São várias as atividades pedagógicas que se podem realizar para desenvolver 

as crianças nas várias áreas de aprendizagem. 

Nos projetos pedagógicos das salas, ir-se-ão organizar pedagogicamente 

essas atividades adequando-as a cada faixa etária e a cada criança, 

individualmente ou em grupo. 

Seguem-se alguns exemplos: 

 Intercâmbio com o Jardim de Infância – atividades em conjunto com as 

crianças do pré-escolar, tais como: peças de teatro, expressão musical, 

cantigas tradicionais. 

 Jogos de dinâmicas de grupo; 

 Histórias infantis; 

 Atividades na Creche que envolvam as famílias das crianças quer a 

assistir, quer na disponibilidade para apoiar- festa de natal, festa de 

carnaval, festas do dia do pai e da mãe, festa de final de ano e outras 

que possam ser organizadas pelas famílias e instituição. 

Desta forma, propomo-nos a: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 
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  Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como 

membro da sociedade;  

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas;  

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade. 

 

Pré-escolar 

3 Anos: Região do Minho 

- Entender os diferentes costumes desta região: 

 Visualização de imagens, vídeos e histórias relativas aos costumes 

minhotos; 

 Contactar com as canções populares/tradicionais desta região; 

 Audição de canções popularmente interpretadas na região do projeto; 

 Aprendizagens de coreografias simples ao som de músicas minhotas; 

 Contacto e exploração de instrumentos utilizados para a produção 

musical destas mesmas músicas; 

 Construção através de materiais diferenciados de instrumentos 

musicais para posterior utilização. 

- Perceber e contactar com a gastronomia característica desta região: 

● Identificar alimentos mais usados na confeção dos pratos regionais e 

diferentes formas de serem confecionados; 

● Confeção e degustação de diferentes produtos regionais. 

- Explorar os trajes tradicionalmente Minhotos: 
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● Pintura de imagens alusivas aos mesmos; 

● Construção com diferentes materiais de um traje feminino e masculino 

tradicionalmente minhoto. 

 

3 e 4 Anos: Região Autónoma da Madeira 

- Fazer a ilha da Madeira em 2D com pasta de papel com o formato da Ilha de Porto 

Santo e as Desertas. Pintar tudo e coloca-lo numa área própria ao projeto. 

- Reconhecer que a ilha pertence a Portugal mas longe do continente. 

- Identificar uma ilha; 

- Identificar as principais características linguísticas, nomeadamente o sotaque e as 

palavras diferentes; 

- Conhecer o clima tropical, com as variações de temperatura; 

- Degustar a gastronomia típica madeirense (como por exemplo a espetada de louro 

e bolo do caco); 

- Saber a história da ilha, quando, como e por quem foi descoberta. 

- Estudar os meios de transporte; 

 

4 Anos: Região do Douro Litoral  

- Sensibilizar para a preservação da paisagem natural da região 

• Conhecer e aplicar os 5 R’s; 

 Explorar imagens de paisagens poluídas versus paisagens limpas (mar, 

rios, floresta, serra, ruas, jardins, etc); 

 Investigar comportamentos que deveremos adotar para preservar o 

ambiente; 

 - Estimular o desenvolvimento da criatividade através do património histórico da 

região 

 Explorar diferentes espaços, monumentos, materiais e elementos 

característicos desta região e através dessa exploração (re)criar e aplicar 

nas atividades de artes visuais 

 Construir objetos, utensílios e/ou brinquedos característicos  

- Promover o conhecimento de lendas, costumes e tradições 

 Explorar lendas, estórias e histórias da região  

 Explorar e confecionar a gastronomia desta região 
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5 Anos: Região de Trás-os-Montes 

- Identificar e nomear produtos desta região; 

- Apreciar a beleza das paisagens de Trás-os-Montes; 

- Alargar o âmbito do conhecimento da criança e fazer uma saída a uma aldeia de 

Trás-os-Montes, como forma de permitir à criança um maior contacto com a Natureza 

e que consiga assim perceber as principais diferenças com a cidade; 

- Identificar diferentes tipos de habitação, gastronomia, vestuário e relaciona-los com a 

respetiva região. 

  

1º CEB 

1º Ano: Barcelos 

- Investigar, interpretar e conhecer bens patrimoniais relativos à história de Barcelos 

nas suas diferentes vertentes: gastronómica, geográfica, cultural e histórica. 

- Desenvolver a consciência artística sobre a cidade de Barcelos, tomando 

conhecimento da variedade de artistas e das suas obras, quer ao nível da olaria quer 

ao nível de pintura; 

- Estudar o papel dos museus na preservação, divulgação e salvaguarda deste 

património artístico e cultural; 

- Fomentar o gosto pelo conhecimento geográfico de Portugal tendo Barcelos como 

referência. 

 Interpretação da lenda de Barcelos através de livros, vídeos e construção da 

lenda na forma de cartaz; 

 Visita de estudo a Barcelos, com componente cultural, histórica e 

gastronómica; 

 Baile de Carnaval com trajes de acordo com a região de Barcelos, assim como 

petiscos típicos da região; 

 Feirinhas gastronómicas com envolvimento de toda a comunidade educativa; 

 Confeção de doces típicos da região e pesquisa de receitas para divulgação e 

experimentação com a família; 

 Decoração artística de galos de Barcelos e pintura cerâmica de galos em 

azulejos de barro. 
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2º Ano: Aveiro 

- Conhecer Aveiro, através da sua gastronomia, monumentos, histórias, costumes e 

festividades: 

 visita à cidade (salinas, passeio de moliceiro, workshop de ovos moles); 

 dramatização da lenda do Barco Moliceiro da Ria de Aveiro; 

 Audiçao e exploração de algumas músicas dedicadas à cidade 

(exemplo: “Aveiro dos Estudantes” e “Barco de Aveiro”. 

- Valorizar e divulgar o património: 

 Elaboração de um cartaz educativo de alguns marcos da cidade (casas 

típicas Costa Nova); 

 Conhecer os trajes típicos da região.  

 

3º Ano: Porto 

- Identificar principais monumentos da cidade do Porto; 

- Recontar lendas e tradições da cidade nomeadamente a história das “Tripas à Moda 

do Porto”; 

- Degustar a gastronomia típica da nossa cidade; 

- Visitar o centro da cidade e conhecer mais sobre o Porto; 

- Identificar Barcos Rabelos e saber qual era a sua finalidade; 

- Ouvir e reconhecer músicas sobre a cidade. 

 

4º Ano: Guimarães  

- Conhecer Guimarães como o “Berço de Portugal”: história, cultura, gastronomia, 

artesanato, lendas e músicas. 

- Localizar geograficamente Guimarães no mapa de Portugal. 

- Identificar o brasão, a bandeira, as estátuas e os monumentos de Guimarães e 

conhecer os seus simbolismos. 

 Representações/ dramatizações: tradições e danças da região; 

 Audição de músicas típicas; 

 Pintura e ilustração do brasão/ bandeira/ momentos da história de Portugal; 

 Atelier de culinária: doçarias típicas; 

 Feirinhas gastronómicas;  

 Visualização de vídeos de festas e romarias da região; 
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 Construção e exposição de castelos em 3D (representação do castelo de 

Guimarães); 

 Visita a pontos de referência em Guimarães. 

 

Sala de Estudo: Viana do Castelo 

- Realizar ações que promovam a pesquisa, conhecimento e partilha junto da 

comunidade educativa, da região de Viana do Castelo: 

• Visitar a região de Viana do Castelo, nomeadamente o Navio-Hospital Gil 

Eannes e outros monumentos da região. 

 Localizar e identificar no mapa, os rios, cidades limítrofes e pontos de 

interesse da região. 

• Pesquisar e conhecer as tradições, costumes e pratos típicos da região, 

apresentando-os à comunidade escolar. 

• Identificar os trajes típicos da região, dando-os a conhecer à comunidade 

escolar. 

 

  



 

 

 

Projeto Educativo 2018-2022 
 

15 

OBJETIVOS GERAIS 

 

1. Promover na criança o desenvolvimento global de competências, aumentando 

a sua autonomia e a criação de hábitos e métodos de trabalho. 

- Realizar atividades que permitam o desenvolvimento e treino de métodos e técnicas 

de estudo, o “aprender a aprender”. 

- Rentabilizar as competências definidas na área de Estudo Acompanhado. 

- Organizar atividades que promovam a autonomia e o desenvolvimento individual e do 

grupo. 

- Promover a inclusão: o respeito pelos outros e pela diversidade. 

 

2. Promover o sucesso educativo. 

- Apoiar as atividades de enriquecimento curricular, incentivando a participação dos 

alunos nessas atividades. 

- Incrementar na sala de aula, práticas estimulantes apoiadas em materiais de 

aprendizagem diversificados. 

- Implementar estratégias de ensino/aprendizagem que impliquem os aspetos cultural, 

lúdico e pedagógico. 

- Fomentar hábitos de leitura e de investigação. 

- Desenvolver a competência leitora através de projetos de incentivo à leitura. 

- Promover práticas apoiadas na pedagogia diferenciada. 

- Promover um maior envolvimento e participação dos pais e encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos. 

- Responsabilizar os alunos pela sua própria aprendizagem. 

- Manter a mesma equipa educativa, no decurso do ciclo em que se encontram os 

alunos. 

- Promover a coordenação pedagógica ativa no interior de cada estrutura educativa e 

entre si, tendo em atenção a interdisciplinaridade, a transversalidade e a gestão do 

currículo  

– Realizar projetos comuns ao pré-escolar e aos primeiros anos de escolaridade do 

ensino básico. 
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3. Aumentar a utilização das novas tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. 

- Atualizar / Reforçar o equipamento multimédia e informático, bem como o acesso à 

Internet, destinado às aulas das diferentes áreas curriculares. 

- Garantir a manutenção permanente dos equipamentos 

- Utilizar as novas tecnologias nas atividades letivas 

· Sensibilizar os alunos para as novas tecnologias de informação e comunicação; 

- Utilizar software educativo nas atividades escolares 

 

4. Aumentar a qualidade das práticas educativas e organizacionais. 

- Iniciar experiências/projetos inovadores. 

- Implementar projetos de educação sequencial, que envolvam os diferentes sectores 

de ensino, ao nível do corpo docente e discente. 

- Requalificar e realizar a manutenção periódica dos recursos materiais existentes. 

 

5. Promover atividades culturais, desportivas e artísticas que contribuam para a 

formação global dos alunos. 

- Realizar visitas de estudo ou outras atividades que ampliem os benefícios 

educativos, se possível, numa perspetiva de interdisciplinaridade. 

- Realizar atividades promotoras do conhecimento e preservação de tradições 

portuguesas. 

- Promover atividades desportivas. 

 

6. Promover a educação para a saúde e para a defesa do ambiente. 

- Dinamizar temas/ conteúdos pertinentes no âmbito da Sociedade Atual, Educação 

Alimentar, Educação Ambiental, Educação Sexual, Prevenção da Toxicodependência 

e Higiene (pessoal e coletiva) nas aulas das diferentes áreas curriculares, integrando-

as nos Planos de Turma dos diferentes grupos/turma. 

 

7. Promover uma cultura de segurança. 

- Divulgar regras básicas de segurança (Plano de Emergência) e outras previstas no 

RI. 

- Realizar simulacros de evacuação do espaço escolar em situação de emergência. 

- Promover e exigir o cumprimento de normas de utilização dos espaços. 
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- Sensibilizar para problemas concretos relativos aos espaços comuns do meio 

escolar. 

- Verificar regularmente a segurança dos equipamentos e instalações e recuperar 

rapidamente anomalias e danos de forma a evitar possíveis acidentes. 

- Reforçar a segurança na escola, implicando as autoridades competentes na maior 

vigilância dos seus espaços – PSP e GNR (Escola Segura), funcionários, docentes, 

alunos. 

- Implicar toda a comunidade (CE, Funcionários, Professores, Alunos, EE, PSP, GNR, 

Bombeiros) na tomada de medidas de atuação que melhorem a segurança na escola. 

- Prevenir comportamentos violentos. 

 

8. Melhorar a qualidade do desempenho do pessoal docente e não docente. 

- Auscultar interesses e identificar necessidades de formação. 

- Desenvolver um plano de formação contínua, centrado nos interesses e 

necessidades da comunidade educativa. 

- Realizar ações de formação destinadas ao Pessoal Docente e Não Docente. 

- Criar um Plano Interno de Formação que possa responder às necessidades de 

formação. 

 

9. Investir na qualidade e no uso das novas tecnologias para melhoria dos 

processos administrativos, pedagógicos e de comunicação. 

- Adquirir novos equipamentos tecnológicos. 

- Garantir a manutenção permanente dos equipamentos. 

- Utilizar o sítio da Academia como meio de divulgação e comunicação entre a 

comunidade escolar. 

- Implementar processos administrativos online, mais intuitivos, de acordo com as 

necessidades realidades da nossa comunidade escolar 

 

10. Zelar pela conservação, limpeza, melhoramento e embelezamento dos 

espaços escolares, fomentando a prática de atitudes cívicas. 

- Requalificar os espaços físicos (interiores e exteriores) dando continuidade ao 

investimento feito pela instituição nos últimos meses. 

- Manter a qualidade dos edifícios escolares e das zonas envolventes. 



 

 

 

Projeto Educativo 2018-2022 
 

18 

- Responsabilizar professores, alunos e funcionários pela preservação e 

embelezamento de determinados espaços. 

- Responsabilizar os infratores por situações de danos intencionais ou utilização 

indevida. 

 

11. Fomentar e intensificar a relação Escola/Família e o 

envolvimento/participação dos encarregados de educação nas atividades do 

colégio e na vida escolar dos seus educandos.  

- Melhorar os espaços de atendimento aos encarregados de educação, com garantia 

de privacidade. 

- Criar atividades que apelem à visita dos Encarregados de Educação. 

- Organizar ações visando a sensibilização dos pais e Encarregados de Educação 

para a importância do seu papel na escola e na Educação. 

- Possibilitar a participação de Encarregados de Educação em atividades escolares. 

- Aumentar a divulgação das atividades escolares junto dos Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Promover sessões de esclarecimento destinadas aos Encarregados de Educação, 

sobre temáticas que digam respeito ao processo educativo e ao funcionamento da 

Escola 

12. Aprofundar a relação e colaborar com os diferentes parceiros comunitários 

(Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, Instituições de Formação, Apoio 

Social...). 

- Colaborar com outros parceiros da comunidade na diminuição das carências sociais 

e de estruturação das relações familiares e na implementação de programas de 

intervenção comunitária (crianças em risco, abandono escolar, outros...). 

- Reforçar laços de trabalho com os parceiros das áreas da saúde, prevenção e 

segurança. 

- Criar e reforçar laços de trabalho com a CM Valongo/ Biblioteca Municipal /Junta de 

freguesia e facilitar o desenvolvimento das aprendizagens. 

 

13. Desenvolver um sistema de autoavaliação sistemática, abrangendo todas as 

áreas de funcionamento da Academia. 

- Analisar periodicamente (no final de cada período letivo) os resultados da avaliação 

sumativa e níveis de sucesso escolar. 
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- Proporcionar uma profunda reflexão coletiva, para se identificarem áreas prioritárias 

de intervenção e melhoria. 

- Procurar informação sobre modelos e instrumentos de avaliação da qualidade da 

escola para pôr em prática. 

- Utilizar a informação resultante da avaliação formativa (autoavaliação) no 

planeamento e desenvolvimento estratégico da escola.  
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RECURSOS 

 

Para o sucesso do nosso projeto pretendemos recorrer a diferentes recursos, 

quer de origem física quer de origem humana. Assim iremos recorrer a diferentes 

materiais de pesquisa para fazer um levantamento de problemas através do contacto 

direto com os Encarregados de Educação e observação de comportamentos dos 

Alunos. É nosso objetivo recorrer ao intercâmbio com instituições municipais (Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia, Postos de Turismo), para o conhecimento das 

diferentes regiões e distritos em estudo. O desenvolvimento de parcerias sólidas com 

essas e outras entidades externas, é um dos fundamentais recursos do nosso Projeto 

Educativo. Pretendemos intensificar laços que nos permitam uma maior e melhor 

intervenção na sociedade que nos rodeia, que é a sociedade onde as crianças que 

passam pela nossa instituição se devem integrar, oferecendo o melhor de si.  
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AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

Tendo por base a ideia de que este Projeto Educativo é sobretudo um processo 

que só estará completo após a sua implementação, esta deveria ser acompanhada 

através de um processo de avaliação que possibilite o ajuizar da sua coerência com os 

objetivos e as finalidades educacionais, bem como a sua relevância, pertinência e 

unidade das ações nele inclusas, e ainda a eficácia em relação aos resultados 

desejados. Assim, a avaliação do PE deverá contemplar duas dimensões 

fundamentais: o desenvolvimento do próprio projeto – o processo; os resultados 

obtidos – o produto. 

Para a avaliação do Projeto haverá períodos de avaliação predeterminados. Será 

uma avaliação obrigatória, continuada e sistemática, vital para a sua consolidação. 

No final de cada ano letivo será feita uma avaliação global pelo grupo de docentes 

e pela direção da Academia. 

A avaliação final do PE realizar-se-á no termo do quadriénio para o qual foi 

concebido.  
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Educativo, à semelhança do que acontece com os restantes 

documentos da Academia, é obrigatoriamente divulgado a todos os membros da 

comunidade escolar no início do ano letivo e encontra-se para consulta na receção da 

nossa instituição. 
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Anexos 

 


