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1. INTRODUÇÃO 

  

 A escola, como local de formação e aprendizagem, pode ser 

entendida como uma realidade socioeducativa com características e 

dinâmicas próprias que resultam das interações entre os vários 

intervenientes. 

 O Projeto Educativo (PE) do Externato Miguel Ângelo enquanto 

instrumento organizador e orientador da prática educativa, pretende 

contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso dos aspetos físico, 

intelectual, afetivo, social e moral dos alunos. Traduz os princípios, os 

valores, as intenções, as necessidades e as pretensões da comunidade 

educativa e pressupõe a participação dos atores sociais que a constituem, 

na conceção, elaboração, desenvolvimento e avaliação deste. 

 Um projeto não pode ser um documento acabado e inalterável 

introduzindo-se melhorias no seu programa educativo tendo em conta as 

necessidades, aspirações e interesses dos alunos, famílias e comunidade 

local. 

 O Projeto Educativo assegura a legitimidade das finalidades 

acordadas em Conselho Pedagógico, transformando-as em referência de 

atuação coletiva. Concretiza uma intenção, define um fim e prevê um certo 

número de meios para o atingir. É um instrumento organizador de definição 

da política educativa da escola e pressupõe uma operacionalização no 

tempo e no espaço. 

 Aspirando sempre pela qualidade do desenvolvimento do projeto a 

equipa da escola investiga, concebe, age e concretiza porque encara o 

desenvolvimento profissional como um processo contínuo sempre inacabado 

e que se vai realizando em sintonia com a concretização de novos projetos. 

 Estão abrangidos pela aplicação do PE, como destinatários diretos, 

todos os elementos da comunidade educativa: alunos, professores, famílias, 

pessoal não docente, órgãos de administração e de gestão, estruturas de 

orientação educativa e serviços. 

 O decreto-lei n.º 115-A/98 de 04 de maio aponta o Projeto Educativo 

como um dos instrumentos essenciais à plena concretização do regime de 

autonomia, administração e gestão das escolas. O mesmo diploma alarga 
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esse regime, estabelecido pelo decreto-lei n.º 43/89, de 03 de fevereiro, às 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico e do pré-escolar, integrando-os de 

pleno direito numa organização coerente de autonomia. 
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2. PROJETO EDUCATIVO 

 

2.1. – Fundamentação de “Projeto Educativo” 

 

“O Projeto não é uma simples representação do futuro, mas um futuro para 

fazer, um futuro a construir, uma ideia a transformar em ato.” 

Jean Marie Barbier 

 

 No campo da Educação, como noutros, a ideia de Projeto traduz uma 

intenção que se pretende ver concretizada de forma organizada: “Projeto é 

o resultado da tensão decorrente da necessidade, surgido do desejo 

existente e da previsão, estruturação antecipada da ação” (Cortesão, 1993, 

p.81). 

 O Projeto Educativo, como projeto de finalidades, abrange a 

organização e estabelece, sobretudo, valores, grandes perspetivas, em 

torno das quais o acordo é encontrado. Este acordo firma-se à volta de 

princípios de ordem cultural, social e profissional e implica a mobilização da 

comunidade educativa. O Projeto Educativo tem um caráter global e 

consensual, sendo operacionalizado em: Regulamento Interno e Plano Anual 

de Atividades. 

 

2.2. – Principal Legislação 

 Segundo o Decreto-Lei 43/89, de 3 de fevereiro: “A autonomia da 

escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo próprio, 

constituído e executado de forma participada. Entende-se por autonomia da 

Escola a capacidade de elaboração e realização de um projeto educativo em 

benefício dos alunos e com a participação de todos” – artigo 2.º, 1. 

 

 A definição de Projeto Educativo está delineada em três Decretos-Lei: 

1. Preâmbulo, artigo 3, ponto 2, alínea a): 

“…Projeto Educativo – o documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão para 

um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 
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as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a 

sua função educativa” 

2. Decreto-Lei n.º 43/89, 3 de fevereiro – artigo 2..º, n.º2: 

“O Projeto Educativo traduz-se, designadamente, na formação de 

prioridades de desenvolvimento pedagógico, em planos anuais de atividades 

educativas e na elaboração de regulamentos internos para os principais 

setores e serviços escolares.” 

3. Despacho 113/ME/93, de 23 de junho – Sistema de Incentivos à 

Qualidade da Educação – Medida 5: 

“O Projeto Educativo de Escola é um instrumento aglutinador e orientador 

da ação educativa que esclarece as finalidades e funções da escola, 

inventaria os problemas e os modos da sua resolução, pensa os recursos 

disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados.  Resultante de uma 

dinâmica participativa e integrativa, o projeto educativo pensa a educação 

enquanto processo nacional e local e procura mobilizar todos os elementos 

da comunidade educativa, assumindo-se como o rosto visível da 

especificidade e a autonomia da organização escolar”. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

3.1. Identidade 

 O Externato Miguel Ângelo tem mais de 50 anos de existência e é um 

estabelecimento de ensino privado, dependente das mensalidades dos 

alunos que o frequentam. Está sedeada na vila de Carcavelos, na Rua Dr. 

Marques da Mata n.º 19, pertencente ao concelho de Cascais. 

 

3.2. Meio Envolvente 

O Externato Miguel Ângelo localiza-se no concelho de Cascais e 

pertence à União de Freguesias de Parede e Carcavelos. 

 

 3.2.1. – Breve História de Carcavelos 

“Norte, portão do Casal do Marquês de Pombal; eixo da estrada 

do Arneiro; Torre de Aguilha até encontrar o caminho que vai para os 

Gafanhotos, seguindo-o até poente da Quinta das Encostas, incluindo 

esta; sul, oceano Atlântico; nascente, limite nascente do concelho; 

poente a delimitação nascente da freguesia da Parede, continuando 

para norte até ao limite sul do prédio n.º 2137 e deste à estrada 

Rebelva – S. Domingos de Rana; eixo da referida estrada até 

encontrar o eixo da estrada n.º 294-4, pelo qual segue para leste até 

ao limite nordeste do prédio n.º 2347, contornando-o pelo poente, sul 

e nascente; eixo da estrada n.º 294-4, no sentido oeste, até ao muro 

poente da Quinta das Encostas. 

 

Estes limites estão indicados na carta geográfica, sendo a 

freguesia composta pelas seguintes povoações: 

• ARNEIRO 

• CARCAVELOS (povoação) 

• REBELVA (parte) 

• SASSOEIROS 

• A freguesia de Carcavelos pertence ao concelho de Cascais, 

distrito de Lisboa, fica relativamente perto da foz do Tejo e dista de 

sede do concelho cerca de 8 km e 18 km da capital do distrito. 
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• O seu clima é privilegiado: não tem Invernos rigorosos e os 

Verões são amenos, possuindo um microclima propício ao tratamento 

de determinadas doenças. 

• Não será grave erro computar-se a temperatura média do mês 

mais quente em 20º/21º e a mais fria nos 11º/12º. 

• O solo é, como, aliás, o de quase toda a zona, calcário. 

• Saliente-se que, anteriormente a 1953, as povoações de 

Arneiro, Rebelva e Sassoeiros pertenciam à freguesia de S. Domingos 

de Rana. 

• Paleolítico: nesta zona do concelho de Cascais existem várias 

cascalheiras de antigas praias do quarternário, com vestígios do 

paleolítico, tendo já há alguns anos sido descobertas na zona 

oriental da praia de Carcavelos e Quinta Nova jazidas do 

paleolítico, com bastante interesse, as quais foram já estudadas. 

• Neocalcolítico: além do povoado do calcolítico existente em 

Carcavelos e cuja localização não conhecemos, há vestígios a sul 

e a sueste do Arneiro duas jazidas com lascas de sílex e alguns 

fragmentos de cerâmica. No lado Norte do muro da fábrica 

S.I.P.E. / LEGRAND foi recolhido um fragmento de cerâmica e 

algumas lascas de sílex. 

• Bronze – Ferro – Romanos: embora não se tenham encontrado 

quaisquer elementos indicativos destas épocas na área da 

freguesia, é de esperar que eles venham a aparecer, porque, 

duma maneira geral, abundam por todo o concelho. 

• Medieval: um sarcófago em grés, descoberto há alguns anos 

por lavradores, e que viemos a encontrar no largo do Chafariz, no 

Arneiro, a servir de bebedouro do gado, deveria pertencer a um 

possível cemitério visigótico existente a sul daquela localidade, o 

qual deverá ter sido posto a descoberto pelos cultivos sucessivos 

dos campos onde se situaria. Poder-se-á talvez considerar a mais 

antiga referência a Carcavelos a que a seguir se transcreve e diz 

respeito à eleição de dois procuradores – moradores de 

Carcavelos e Sassoeiros – pelo concelho de Cascais para jurarem 

o contrato de casamento de D. João I de Castela com D. Beatriz 

em 1383, no dia 19 de julho: 
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 Em nome de deus amen/. Sabhom quantos esta carta de 

procuraçom virem que na era de mil e quatro centos e vynte e 

hun annos dez e nove dias de Jullo em Cascais aas portas do 

castello hu sooem de ffazee o concelho seendo no dito logo em 

rollaçom Joliam Domjnges Lourenço Alvazis da dita villa e Martjm 

Domjinges e Jolian Domjinges vereadores do concello e Martjm 

Domjnges procurador do dito concello e Nuno Rodriguez alcaide e 

John Martjnz Doorea e Johabbe Annes e Vicente Martjinz 

almoxarife e Domjnges Lourenço e John do Cebo e John Mjgees e 

John Domjges Framarjhno e Vicente Agilla e Vicente Estevez 

Vyntaneiros do termho da dita vila com homêes das suas 

vyntenas seendo todos juntos chamados peo Johane Estevez 

porteiro do concello… os sobreditos Alvazjs e vereadores e alcaide 

e procurador e homêes bôus e vyntaneiros com dos suas 

vyntenez dyzerom … que ffaziam seus procuradores espiçiais 

soficientes aumdosos Stevom Domjngez morador em Carcavellos 

e Domjnges Lourenço morador em çaçoeiros termhos da aim vila 

de Cascaas(…) 

 

Pelo censo geral de 1527, mandado fazer por D. João III, verifica-

se que Carcavelos continua nessa data a pertencer ao concelho de 

Cascais, notando-se na Cronographia Portuguex e Descripçom 

topografica do famoso Reyno de Portugal, no cap. XVI – A Vila de 

Cascais, que, dois séculos depois, tudo se mantém na mesma (1712). 

Outro testemunho da continuidade de Carcavelos no concelho de 

Cascais é-nos dado pelo cura António Coelho de Avelar – conforme 

noutro local referimos -, que nos diz que em 1758 “o lugar de 

Carcavelos é termo da vila de Cascais”. 

Porém, em junho do ano seguinte, foi instituído o concelho de 

Oeiras e concedido a Sebastião José de Carvalho e Melo o título de 

conde de Oeiras. 

Carcavelos é então elevada à categoria de vila, sendo o seu 

território dilatado com a anexação do Reguengo de a par de Oeiras 

(Vila de Bucicos), conforme documento que se transcreve, dado o seu 

interesse. 
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“Erecção do lugar de Carcavellos porque é feita villa, e sua 

demarcação com a de Cascaes, e abolida a villa de Bucicos”. 

 

3.2.2. - Alguns dados demográficos – Oferta Educativa do Município 

de Cascais (fontes: CMC, DGEEC e INE-Censos 2011) 

 

a) A rede de escolas públicas dependentes do Ministério da Educação 

é constituída por 66 estabelecimentos (correspondentes aos 65 

estabelecimentos públicos acrescidos da escola privada com contrato 

de associação): 

 

Tipologia de Oferta 

Jardins de Infância 7 

Escolas com o 1º ciclo do Ensino 

Básico e Jardim de Infância 
25 

Escolas com o 1º ciclo do Ensino 

Básico 
19 

Escolas com os 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico 
5 

Escolas com os 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário 
7 

Escolas com o 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário 
1 

Escolas com Ensino Secundário 2 

 

b) Os estabelecimentos escolares públicos não dependentes do 

Ministério da Educação: 

Tipologia de Oferta 

Jardins de Infância 2 

Escolas Profissionais 2 
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c) As escolas da rede particular, cooperativa e solidária: 

Tipologia de Oferta 

Jardins de Infância 46 

Escolas com o 1º ciclo do Ensino 

Básico e Jardim de Infância 
23 

Escolas com os 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico e Jardim de Infância 
3 

Escolas com os 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e Jardim de Infância 
1 

Escolas com os 1º, 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico e Jardim de 

Infância 

5 

Escolas com 1º Ciclo do Ensino 

Básico 
1 

Escolas com os 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico 
1 

Escolas com os 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário 
1 

Escolas com todos os níveis e ciclos 

de educação e ensino, desde 

Jardim de Infância ao Ensino 

Secundário 

6 

Escolas Profissionais 2 

 

d) Oferta (n.º de estabelecimentos) de 1.º ciclo do ensino básico por 

freguesia e natureza dos estabelecimentos em 2015/16  

Junta de Freguesia Carcavelos/Parede 

 Pré-Escolar 1º Ciclo 

Rede Escolas Públicas 5 7 

Pública-Outras 1 - 

Solidariedade 6 - 

Particular e Cooperativo 17 12 
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e) Alunos inscritos no ensino básico geral do 1.º ciclo no ano letivo 

2014/15 por tipo de oferta, freguesia e natureza do estabelecimento 

Carcavelos/Parede 

Rede Escolas Públicas 938 

Particular 1745 

 

f) Alunos inscritos no ensino básico geral do 1.º ciclo em 2014/15 por 

oferta e agrupamento de escolas 

 

 

g) Evolução do nº de crianças inscritas no pré-escolar por natureza 

do estabelecimento (ano letivo 2014/2015) 
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h) Evolução do nº de crianças inscritos no pré-escolar por freguesia 

(ano letivo 2014/2015) 

 

 

i) Evolução do nº de alunos inscritos no 1ºCiclo do Ensino Básico por 

natureza do estabelecimento (ano letivo 2014/2015) 
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j) Evolução do nº de alunos inscritos no 1ºCiclo do Ensino Básico por 

freguesia (ano letivo 2014/2015) 

 

 

k) Taxas de escolarização em 2011, no concelho de Cascais (por 

escalão etário) 
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l) Evolução recente da Taxa de Natalidade no concelho de Cascais 

 

 

m) Pirâmides etárias dos censos de 2001 e 2011 e projetada para 

2026 (cenário “intermédio”) 
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3.3. Espaço Físico da Escola 

 O Externato Miguel Ângelo localiza-se em Carcavelos, no concelho de 

Cascais, na rua Dr. Marques da Mata nº19  2775-607 Carcavelos. 

 

 

 

 

O Externato está dividido em dois edifícios, cada um com dois 

andares.  

No R/C do Edifício 1 encontra-se a secretaria, sala da direção, sala de 

docentes, uma sala de jardim de infância, uma sala de 1.º Ciclo e duas 

casa-de-banho. No 1.º andar encontram-se três salas de 1.º Ciclo e casas 

de banho. 
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 No R/C do Edifício 2 estão duas salas de jardim de infância e uma 

sala de creche, mesmo como o refeitório com casa-de-banho, cozinha, 

copa, despensa, casa-de-banho do Jardim-de-Infância, casa-de-banho de 

adultos e armazém. No 1.º andar do Edifício 2, encontra-se o berçário, duas 

salas de creche, uma copa e uma casa de banho. 
 

Espaços destinados a: 

Creche Jardim de Infância 1º Ciclo 

Berçário Sala dos 3 anos Sala do 1ºano 

Copa Sala dos 4 anos Sala do 2ºano 

Sala de bebés Sala dos 5 anos Sala do 3ºano 

Sala de 1 ano Casa de Banho Sala do 4ºano 

Sala de 2 anos Recreio 1 Casa de Banho 

Casa de Banho - Recreio 2 

 

Espaços Comuns: 

Refeitório 

Sala Polivalente  

Biblioteca 

 

WC 

Edifício do jardim de infância 

Edifício do 1ºCiclo 

Refeitório 

Adultos 

Espaços Administrativo: 

Secretaria 

Direção 

Sala de Docentes 
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Pessoal Docente 

Educadores de Infância: 6 

Professores de 1.º Ciclo: 4 

Professor de Inglês: 1 

Professor de Música/ Viola: 1 

Professor de Educação Física: 2 

Professor de Ballet/ Danças Irlandesas: 1 

Professor de Karaté: 1 

Professor Yoga: 1 

Direção Pedagógica: 1 

 

Pessoal Não Docente 

Auxiliar da Acão Educativa: 6 

Pessoal de Manutenção: 3 

Administrativa: 1 

 

3.4. Recursos Materiais 

 Cada sala está equipada com material didático e móveis apropriados 

à idade das crianças que a utilizam. Além disso dispõem também de uma 

variedade de materiais de desgaste que vão sendo repostos à medida que 

se utilizam. Estes materiais, são guardados numa arrecadação e 

requisitados à medida das necessidades.  

 A escola dispõe assim de bons materiais didáticos: desportivos, 

musicais, lúdico-pedagógicos e tecnológicos suficientes para desenvolver 

um trabalho de qualidade, que contribui para o êxito da aprendizagem dos 

alunos. Neste sentido a escola dispõe de material didático de apoio: à 

Matemática (geoplanos, tangram, material cuisenaire, blocos lógicos, 

calculadores multibásicos, cartazes informativos entre outros), ao Português 

(dicionários, manuais, livros de histórias, cartazes informativos…), ao 

Estudo do Meio (mapas, esqueletos, cartazes informativos…) e às 

Expressões Artísticas e Físico-Motora (bolas diversas, trampolim, colchões, 

instrumentos musicais diversos, entre outros). 
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 Também existem alguns equipamentos ao dispor da equipa de ação 

educativa, tais como: fotocopiadora, retroprojetor e projetor de 

computador, rádios, televisores, DVD´s, leitor de DVD´s, máquina 

fotográfica, máquina de filmar, computadores. 

 

3.5. Comunidade Escolar 

3.5.1. Discentes 

Os alunos são o centro e a razão de ser da escola, como também 

os principais destinatários dos princípios, valores e aprendizagens que 

nele se transmitem. 

A escola integra uma população de cerca de 178 alunos nas três 

valências que o compõem: 43 a frequentar a creche, 65 a frequentar o 

pré-escolar e 70 a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico. É relevante 

o facto de uma grande percentagem dos atuais alunos ser constituída 

por filhos, irmãos e outros familiares de antigos alunos da escola. 

 

3.5.2. Pessoal Docente 

O corpo docente do Externato é constituído por 4 professores e 5 

educadores, distribuídos pelas três valências (creche, pré-escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico), sendo todos do género feminino. 

Todos os docentes têm vínculo efetivo ao externato o que promove 

estabilidade na prática educativa. 

Os docentes, enquanto principais responsáveis pela condução do 

processo de ensino-aprendizagem, devem  promover medidas de 

caráter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da 

educação, quer em tarefas realizadas em sala de aula, quer nas 

demais atividades da escola. Estes profissionais de educação 

expressam, enquanto grupo, o critério competente quanto à 

capacidade académica, à  metodologia e ao sistema de avaliação. 

Partilham a responsabilidade global da ação educativa da escola, 

juntamente com os restantes setores da comunidade educativa. Têm 

sob a sua responsabilidade e decisão a planificação, a concretização e 

a avaliação do processo académico do aluno, expressas no Projeto 

Curricular de Escola, no Plano Anual de Atividades e no Plano de 

Turma. 
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3.5.3. Pessoal Não Docente 

 Os não docentes são parte integrante da comunidade educativa 

com todos os direitos e obrigações que decorrem da lei e do 

Regulamento Interno. Colaboram no trabalho escolar mediante a 

realização das tarefas que lhes são confiadas. Em todas as atividades 

exercem um trabalho único, responsável e indispensável na Ação 

Educativa. 

 

3.5.4. Famílias 

 As famílias são reconhecidas como principais responsáveis pela 

educação dos filhos. Como escola que promove valores cívicos, sociais 

e morais, privilegiamos a ligação escola-família como princípio 

fundamental da estruturação das crianças. 

 

3.6. Organização Estrutural 

3.6.1. Organograma:  
 

 

Imagem 1 – Organograma estrutural da Escola 
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3.6.2. Órgãos de gestão 

• Direção Geral: é responsável pela gestão da Escola nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa e financeira. 

• Direção Pedagógica: é um “órgão de coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação educativa nos domínios pedagógico-

didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e formação 

inicial e contínua de pessoal docente e não docente, numa 

perspetiva de lhe conferir eficácia e assegurar a necessária 

articulação curricular.” (in Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril). 

Cabe a este órgão elaborar o Projeto Educativo, apresentar 

propostas para elaboração do Regulamento Interno e do Plano 

Anual de Atividades, entre outras competências. 

 

 3.6.3. Estruturas de orientação pedagógica: 

• Direção Pedagógica: órgão que garante a autonomia cultural e 

pedagógica da escola. É responsável por todas as práticas 

pedagógicas, assim como por todo processo de avaliação; 

• Conselho de docentes de 1.º ciclo: estrutura responsável pela 

cooperação entre os docentes, com o objetivo de adequar o 

currículo às necessidades específicas dos alunos, sendo, por isso, o 

elemento basilar da articulação e gestão curricular; 

• Conselho de docentes de educadores: estrutura responsável pela 

cooperação entre os docentes, com o objetivo de adequar o 

currículo às necessidades específicas das crianças, sendo, por isso, 

o elemento basilar da articulação e gestão curricular; 
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4. OFERTA EDUCATIVA 

 

 A escola encontra-se em funcionamento das 7h30 às 19h30, onze 

meses e meio por ano. Integra um universo de alunos que se situa entre a 

Creche (4 meses) e o 4º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico e podem 

beneficiar dos seguintes serviços: 

 

4.1. Creche: 

a) Apoio Psicopedagógico – Protocolo ISPA; 

b) As salas dos 1 e 2 anos beneficiam de Expressão Musical com 

professores especializados; 

c) As salas de 1 e 2 anos beneficiam de Expressão Corporal com a 

educadora titular. 

 

4.2. Pré-Escolar: 

a) O Currículo está definido de acordo com as Orientações Curriculares 

do Pré-Escolar do Ministério da Educação e com o Projeto Educativo.  

b) Apoio Psicopedagógico – Protocolo ISPA; 

c) Música e Educação Física com professores especializados;  

d) Visitas de estudo de carácter Pedagógico, Cultural, e de Convívio; 

e) Momentos de convívio: datas proposta no Plano Anual de 

Atividades; 

f) Atividades de Enriquecimento Curricular: Natação, Ballet, Karaté, 

Inglês e Yoga; 

g) Colónia de Férias durante o mês de julho; 

h) Os alunos podem ficar na escola após o horário letivo em regime de 

Prolongamento, ficando sob vigilância de uma auxiliar de ação 

educativa; 

i) Prolongamento de horário após as 17h. 

 

4.3. 1º Ciclo 

a) O currículo está definido de acordo com as orientações 

programáticas do Ministério da Educação e Projeto Educativo; 

b) Apoio Psicopedagógico – Protocolo ISPA; 



 

23 
 

PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

c) Professores especializados para as aulas de Expressão e Educação 

Física-Motora, Expressão e Educação Musical, Inglês; 

d) Visitas de estudo de carácter Pedagógico, Cultural, e de Convívio; 

e) Atividades de Enriquecimento Curricular: Natação, Ballet, Karaté, 

Viola, Danças Irlandesas e Yoga; 

f) Colónia de Férias durante o final do mês de junho e durante o mês 

de julho; 

g) Os alunos podem ficar na escola após o horário letivo em regime de 

Prolongamento, ficando sob a vigilância de uma auxiliar de ação 

educativa; 

h) Prolongamento de horário após as 17h; 

i) Sala de estudo (das 17h30 às 18h30) onde os alunos realizam 

trabalhos complementares, acompanhados por uma professora. 

 

4.4. Atividades de Enriquecimento Curricular 

a) A escola promove várias atividades extracurriculares: Natação, 

Ballet, Karaté, Inglês (pré-escolar), Viola (1.º Ciclo), Danças 

Irlandesas (1.º Ciclo) e Sala de Estudo para os alunos com 

prolongamento até às 18h30 e 19h30; 

b) Aquando da inscrição na secretaria, os pais recebem toda a 

informação relevante, como horários, preço, material necessário e 

local para a sua aquisição; 

c) As atividades extracurriculares/enriquecimento obedecem a algumas 

normas: respeitarem as disponibilidades dos espaços necessários; não 

coincidirem com tempo letivo; não coincidirem entre si; 

d) Estas atividades têm início a meio do mês de setembro; 

e) Cada atividade tem um equipamento próprio; 

f) Na falta desse equipamento as crianças não poderão frequentar as 

aulas; 

g) Nas férias e interrupções letivas não haverão atividades 

extracurriculares. 
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5. AÇÃO EDUCATIVA 

 

5.1. Princípios orientadores 

 Sendo a Escola o espaço onde se operam todas as mudanças 

preconizadas pelo Sistema Educativo e consignadas através de leis 

fundamentais, não é possível que o projeto de Escola esqueça os grandes 

princípios e finalidades do Sistema e da sua lei fundamental - a Lei de Bases 

do Sistema Educativo - que traduzem os valores orientadores de uma 

sociedade. 

A Lei de Bases considera que o Sistema Educativo se organiza de 

forma a: 

 • Assegurar a formação moral e cívica;  

• Assegurar a formação para o trabalho (em consonância com os 

interesses, capacidades e vocação de cada um);  

• Descentralizar, desconcentrar, diversificar as estruturas e ações 

educativas;  

• Desenvolver a participação das populações nas ações educativas, 

nomeadamente dos alunos, docentes e famílias, na definição da 

política educativa, na administração e gestão do sistema escolar e na 

experiência pedagógica quotidiana;  

• Promover a correção das assimetrias regionais no que respeita aos 

benefícios da educação, da cultura e da ciência;  

• Assegurar a existência de uma escolaridade de segunda 

oportunidade;  

• Assegurar a igualdade de oportunidade para ambos os sexos. 

 

Atendendo à identidade própria da nossa escola, e de forma a 

responder também às exigências características da nossa população Escolar 

foi necessário alargar os objetivos previstos na Lei de Bases e torná-los 

mais ambiciosos. 

Apresentamos assim, um quadro comparativo destas duas 

dimensões: os objetivos definidos na Lei de Bases e os objetivos definidos 

pela equipe pedagógica: 
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 Com o enquadramento legal de suporte constituído pelos normativos 

vigentes relativos ao sistema educativo, os objetivos a atingir com o Projeto 

Educativo do Externato Miguel Ângelo, desenvolvem-se de acordo com os 

princípios que seguidamente se enumeram: 

• Princípio da inclusão: criar oportunidades diferenciadas e percursos 

diversificados que conduzam ao sucesso educativo dos nossos alunos, 

independentemente das suas capacidades e dificuldades de 

aprendizagem; 

• Princípio da integração: promover a igualdade de direitos e de 

oportunidades, no respeito pela diferença, independentemente da 

origem social, grupo cultural, religião e demais pertenças e opções; 

• Princípio da cidadania e participação democrática: desenvolver o 

sentido da responsabilidade e o respeito pelo rigor, encarando cada 

indivíduo da comunidade educativa como um elemento ativo e capaz 

de intervir de forma responsável, solidária e crítica, nas escolas e no 

meio; 

• Princípio do saber: promover o desenvolvimento da curiosidade nas 

aprendizagens, o gosto pelo trabalho, pelo estudo, pela pesquisa, não 

os restringindo aos limites dos currículos nacionais; 

• Princípio da promoção do desporto e educação para a saúde: 

promover ações que abranjam prioritariamente as temáticas: 

alimentação e atividade física, sexualidade, violência em meio escolar 

e desporto escolar; 

• Princípio da qualidade educativa: otimizar, de forma tão científica 

quanto possível, os recursos disponíveis, criando e diversificando 

outros, procurando maximizar a atenção dos alunos e o impacto do 

resultado das aprendizagens com atividades educativas criativas, 

inovadoras e adequadas. 

 O Projeto Educativo só tem sentido se for assumido com a 

participação de todos, para que na sua aplicação na ação, seja o rosto da 

escola e de toda a comunidade educativa, daqueles que nela exercem a sua 

função educativa e dos que nela recebem a sua formação. As linhas de ação 

aqui especificadas, concretizam-se em cada ano letivo, mediante o 

cumprimento: 

 • Do Regulamento Interno do Externato;  
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 • Do Plano Anual de Atividades; 

 • Da adequação do Projeto Curricular de Escola ao contexto de  cada 

turma, mediante o Plano de Turma. 
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6. ÁREAS DE INTERVENÇÃO: “As Invenções 

que mudaram o Mundo”  

 

6.1. – Diagnóstico  

No sentido de alargar o campo de conhecimentos da nossa 

comunidade educativa, resolvemos explorar a origem da espécie humana, a 

sua evolução, focando as invenções que ajudaram a mudar o mundo. O 

nosso Projeto Educativo tem então como tema “As Invenções que mudaram 

o Mundo”. A escolha do tema deste projeto resultou da leitura de um livro 

que nos despertou a atenção e das reuniões de docentes. Refletimos e 

chegámos à conclusão de que, após o isolamento, faria todo o sentido as 

crianças perceberem a origem da raça humana e quais a invenções e 

descobertas importantes que fizeram mudar o mundo até chegarmos onde 

estamos.  

 O livro “Como Aqui Chegámos? Do Big Bang ao dia em que 

nascestes” de Philip Bunting relata o início da vida e todo o processo de 

transformação que uma pequena célula sofreu até chegar a um ser 

humano. Tendo em conta a complexidade do tema resolvemos focar-nos 

apenas nas descobertas e invenções que o Homem fez face aos obstáculos 

que iam aparecendo.  Com o foco na necessidade do Homem, este 

descobriu e inventou ferramentas para evoluir. A incessante procura de 

saber mais é algo que é inato ao ser humano. Procuramos sempre durante 

o processo educativo dos nossos alunos manter essa “chama” acesa.  

 Com o aparecimento do Covid-19 e a pandemia mundial, o mundo 

parou e a importância da nossa existência veio ao de cima. Um pequeno 

vírus fez-nos questionar todo o nosso modo de vida. Tomámos consciência 

que tudo o que era adquirido até então: a nossa liberdade, a nossa vida 

social, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ensinar/aprender, tudo 

foi posto em causa. Tivemos de alterar os nossos hábitos e começámos 

todos a viver de forma diferente, estamos a aprender a viver de outra 

maneira. A esperança de voltar à nossa vida habitual, está na 

descoberta/invenção de uma vacina que permita voltar a viver da forma 

que estávamos habituados.  
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Ao longo da história da humanidade, existiram várias invenções que 

permitiram ao Homem deslocar-se no seu habitat explorando novos 

mundos, uma dessas invenções foram os meios de transporte. Com essas 

novas possibilidades o Homem mudou o seu estilo de vida, chegando à 

atualidade conseguindo estar num só dia em países/continentes diferentes. 

Esta mobilidade fez com que a propagação do vírus passa-se rapidamente 

de uma epidemia para uma pandemia.  

 

Numa sociedade em que o empreendedorismo tem cada vez mais 

força, é importante ter conhecimento das invenções e do empenho que 

alguns tiveram e as vantagens que trouxeram. Esperamos assim, incutir um 

espírito empreendedor aos nossos alunos. Até porque, possivelmente 

algumas das profissões que alguns dos nossos alunos irão ter ainda nem 

existem.  

 

6.2. – O papel da Família e da Escola  

O desenvolvimento das crianças não é apenas afetado pelos 

contextos mais próximos como, por exemplo, a família, os amigos, a escola 

e a vizinhança, mas também pelas relações que esses estabelecem entre si.  

Destaca-se que é importante celebrar o diálogo entre a casa e a 

escola, pois é principalmente nesses lugares que as crianças encontram as 

suas referências básicas. 

De acordo com Diogo (2008, p.43) “Hoje as famílias estão 

interessadas em mandar os filhos estudar e moldam as suas práticas e 

interações à escolarização. A escola torna-se cada vez mais central nas 

estratégias de transmissão das posições sociais e nas interações 

quotidianas”. 

Segundo Zabalza (1992, p.69) (…) a escola infantil é chamada a 

atuar sobre um sujeito possuidor de uma bagagem de experiências prévias 

que estão marcadas pelo meio familiar e sociocultural de origem, sobre um 

sujeito com um ritmo particular de aprendizagem que é fruto do seu próprio 

desenvolvimento afetivo e, em terceiro lugar, sobre um sujeito dotado de 

um determinado potencial de desenvolvimento.  
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Nessa linha de pensamento Condessa (2008, p.348) refere que “(…) 

a escola, enquanto instituição por onde passam obrigatoriamente todas as 

crianças, terá um papel cada vez mais decisivo na educação dos jovens”. 

 

 

6.3. – Linhas Orientadoras 

Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. 

Heródoto 

 

Para construirmos o presente e o futuro, devemos compreender o 

passado. Com este Projeto pretendemos que os nossos alunos percebam a 

importância da História da Espécie Humana e que só conseguimos ser/ter o 

que somos/temos hoje devido ao espírito inovador e empreendedor da 

mesma. Persistência e resiliência foram também características dos nossos 

antepassados para ultrapassar todos os obstáculos com que se deparam.  

Com este tema gostaríamos de realçar o espírito empreendedor e o 

que advém do mesmo. O poder de reflexão, de observação, de pesquisar, 

criatividade, positivismo, persistência, resiliência e empenho.  

Tendo em conta a complexidade do tema, resolvemos focar-nos 

apenas nas descobertas/invenções que o Ser Humano foi tendo ao longo da 

sua história. Daí um dos nossos focos ser o espírito empreendedor dos 

alunos. Este Projeto foi elaborado tendo como base os documentos oficiais 

do Ministério da Educação. Tais como: “Aprendizagens Essenciais Estudo do 

Meio – Articulação com o Perfil dos Alunos”, citamos: 

 

b) Valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o território e o seu 

ordenamento, outros povos e outras culturas, reconhecendo a 

diversidade como fonte de aprendizagem para todos; 

c) Identificar elementos naturais, sociais e tecnológicos do meio 

envolvente e suas inter-relações; d) Identificar acontecimentos 

relacionados com a história pessoal e familiar, local e nacional, 

localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes 

representações cartográficas e unidades de referência temporal; 

f) Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para 

a melhoria da qualidade de vida; 

https://www.pensador.com/autor/herodoto/
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No documento “Referencial de Educação para o Desenvolvimento” 

reconhece “… que a escola deve assumir um papel fundamental, em todos 

os níveis e ciclos de educação e ensino, proporcionando a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e a promoção de 

valores, atitudes e comportamentos que permitam às crianças e aos jovens 

a compreensão crítica e a participação informada perante desafios locais e 

globais que se colocam à construção de um mundo mais justo, inclusivo e 

solidário.”. Gostaríamos de destacar alguns excertos presentes no 

documento como fundamentais para a escolha deste tema, tais como: 

• O conceito de desenvolvimento é portador de grandes potencialidades, 

nomeadamente assumindo-se enquanto processo das pessoas e das 

comunidades pensarem e trabalharem em conjunto no sentido de 

criarem respostas aos seus problemas e aos desafios da humanidade. 

• Os alunos e as alunas compreendem a evolução do conceito de 

cidadania à luz de transformações ocorridas na História das sociedades. 

• Os alunos e as alunas compreendem que o processo de uma crescente 

intensificação das inter-relações mundiais e das interdependências tem 

feito parte da história humana. 

• São capazes de relacionar a dimensão global com as questões e 

acontecimentos locais e nacionais, bem como de compreender o 

impacto global das ações locais e nacionais, tomando consciência da 

complexidade e interdependência dos problemas que afetam a 

humanidade, em diferentes lugares do planeta 

• Reconhecer a existência de diferentes formas de vida no planeta. 

A História potencia o desenvolvimento de competências que são 

consideradas importantes no mundo atual, tais como a capacidade de 

refletir sobre o conhecimento, analisando a informação e respeitando as 

evidências, a capacidade de reconhecer e valorizar argumentos bem 

fundamentados, o desprezo pela mera polémica e a procura de 

contextualização, tentando compreender a intenção de cada discurso ou 

ato. 

Howson 



 

31 
 

PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 

 Relativamente ao ensino Pré-Escolar, as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar, “Apostar na educação como principal fator de 

desenvolvimento humano e social significa acreditar que não há fase da 

vida em que a educação não seja crucial. …Esta atitude de permanente 

disponibilidade para a educação cultiva-se desde o início da vida, com uma 

educação rica e geradora de indivíduos equipados com ferramentas para 

aprender e querer aprender.”. Entre muitos aspetos importantes descritos 

nas OCEPE, destacamos alguns de relevância para este Projeto Educativo: 

 

• Demonstra prazer nas suas produções e progressos (gosta de mostrar 

e de falar do que faz, de comunicar o que descobriu e aprendeu). 

• Revela confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e 

falar em grupo 

Reconhece a sua pertença a diferentes grupos sociais (família, escola, 

comunidade, entre outros).  

• Identifica e valoriza traços da sua cultura familiar, mas também os de 

outras culturas, compreendendo o que têm de comum e de diferente e 

que as culturas vão evoluindo. 

• Manifesta curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões 

sobre o que observa. 

• Revela interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas 

aprendizagens que vai realizando 

• Contribui para o funcionamento e aprendizagem do grupo, fazendo 

propostas, colaborando na procura de soluções, partilhando ideias, 

perspetivas e saberes e reconhecendo o contributo dos outros. 

• Expressa as suas ideias, para criar e recriar atividades, materiais e 

situações do quotidiano e para encontrar novas soluções para 

problemas que se colocam (na vida do grupo, na aprendizagem), com 

recurso a diferentes tipos de linguagem (oral, escrita, matemática e 

diferentes linguagens artísticas). 

• Demonstra curiosidade e interesse pelo que a rodeia, observando e 

colocando questões que evidenciam o seu desejo de saber mais. 

• ▪ Demonstra envolvimento no processo de descoberta e exploração e 

revela satisfação com os novos conhecimentos que construiu. 

• Revela interesse em saber as semelhanças e diferenças entre o que 

acontece no seu tempo e nos tempos de vida dos pais e avós. 
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No que se refere ao 1º Ciclo, no Currículo e Programa realçamos 

alguns aspetos do documento “Organização Curricular e Programas – 1º 

Ciclo”: 

 

 

 O tema será dividido ao longo de três anos letivos: 

• 2020/2021: Do Big Bang e à Antiguidade 

• 2021/2022: Da Antiguidade à Idade Moderna 

• 2022/2023: Da Idade Moderna à Idade Contemporânea  

 

Há possibilidade de prolongar o projeto para 4 anos. Consoante o 

decorrer dos anos anteriores, a aceitação por parte dos alunos, ou até a 

possibilidade de existir algum momento de aulas não presenciais, iremos 

avaliar o Projeto, no fim do ano letivo 2021/2022.  

 

 

 

 

• Identificar figuras da história local presentes na toponímia, 

estatuária, tradição oral…  

• Conhecer factos e datas importantes para a história local 

(origem da povoação, concessão de forais, batalhas, lendas 

históricas…).  

• Conhecer vestígios do passado local:  

- construções (habitações, castelos, moinhos, antigas 

fábricas, igrejas, monumentos pré-históricos, pontes, 

solares, pelourinhos…); 

- alfaias e instrumentos antigos e atividades a que estavam 

ligados;  

- costumes e tradições locais (festas, jogos tradicionais, 

medicina popular, trajes, gastronomia…); 

- feriado municipal (acontecimento a que está ligado).  

• Reconhecer a importância do património histórico local. 
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7. ESTRATÉGIAS 

 

7.1. Opções Metodológicas 

 Tendo em conta a nossa comunidade educativa e o país em que 

vivemos, acreditamos que para podermos ser uma escola de qualidade que 

se distingue das outras instituições, guiamo-nos por estes 10 mandamentos 

de Zabalza: 

1. Organização do espaço; 

2. Equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de 

planear e desenvolver as atividades; 

3. Atenção privilegiada aos aspetos emocionais; 

4. Utilização de uma linguagem enriquecida; 

5. Diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do 

desenvolvimento e todas as capacidades; 

6. Rotinas estáveis; 

7. Materiais diversificados e polivalentes; 

8. Atenção individualizada a cada criança; 

9. Sistema de avaliação que permite o acompanhamento global do 

grupo e de cada uma das crianças; 

10.Trabalho com os encarregados de educação e com o meio ambiente. 

 

 Posto isto, acreditamos que a Pedagogia High/Scope é a que se 

adequa mais aos nossos valores, como profissionais da educação. Esta 

pedagogia abrange a creche, jardim-de-infância e o 1º Ciclo. Contudo, 

acreditamos também, que só com a “mente aberta” a outras pedagogias 

poderemos chegar a todos os alunos com qualidade. Movimento da Escola 

Moderna, Pedagogia de Projeto e Método Analítico Sintético são algumas 

das pedagogias nas quais nos inspiramos. 

 O trabalho da equipa de educadores tem como base o respeito pelas 

necessidades e interesses das crianças. Assim, não segue um modelo 

pedagógico único, mas há uma maior identificação com a pedagogia High 

Scope. 
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 A organização curricular da prática pedagógica é feita com base nas 

Orientações Curriculares desenvolvidas pelo Ministério da Educação. 

 Relativamente às metodologias utilizadas no 1º ciclo, estas são 

baseadas no respeito a individualidade de cada discente. Todos os docentes 

tentam, sempre que possível, adequar os diversos métodos de 

aprendizagem, desde o mais tradicional ao mais moderno, de acordo com 

as temáticas abordadas. A interdisciplinaridade é também um fator que é 

tido em conta na prática pedagógica durante o ano letivo. 

 Assim sendo, cada professor utiliza na sua sala de aula, o método 

mais eficaz de acordo com as características do seu grupo ou aluno (Plano 

Curricular de Turma). Além disso, o docente procura associar a teoria a uma 

componente de trabalho mais prático e experimental, com o intuito de que 

as aprendizagens sejam mais significativas e integradoras. Do mesmo modo 

procura-se partir das experiências/vivências dos alunos para que estes 

realizem aprendizagens significativas que resultem num maior e melhor 

desempenho escolar. 

A escolha de soluções pressupõe que sejam inventariadas todas as 

soluções possíveis, tendo por base a situação diagnosticada e por referência 

a situação desejada.  

 A escolha das ações a levar a cabo obriga a integrá-la na estratégia 

condutora do projeto sem que se perca de vista o seu objetivo inicial. 

 

7.2. Estratégias Gerais do Projeto Educativo: 

• Articular o Projeto Curricular de Escola e de Turma com todas as 

atividades curriculares e extracurriculares da escola;  

• Articular o Projeto Curricular de Escola e de Turma com a visão e 

missão da escola;  

• Articular o Projeto Curricular de Escola e de Turma com todas as 

atividades contempladas no Plano Anual de Atividades;  

• Proceder a possíveis alterações no Regulamento Interno, caso haja 

necessidade; 

• Partilhar com toda a comunidade a visão e as metas preconizadas 

para a escola;  
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• Apresentar diferentes propostas de estratégias que envolvam os 

vários intervenientes no processo educativo, de uma forma ativa e 

participada;  

• Promover uma cultura de Escola direcionada para a excelência e para 

os bons resultados em termos de desempenho académico dos 

Alunos;  

• Valorizar uma dimensão cívica e axiológica da educação, em que a 

responsabilização de todos os intervenientes no processo educativo 

está bem definida; 

• Proporcionar às crianças ambientes de aprendizagem que lhes 

permitam explorar os seus talentos e as suas capacidades;  

• Promover a realização de projetos e atividades de natureza 

diversificada (intelectual, física, artística, reflexiva, interpessoais) que 

permitam às crianças um completo desenvolvimento em vários 

domínios e inteligências;  

• Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, 

proporcionando a ausência de problemas disciplinares graves.  

• Revitalizar os espaços físicos da escola (interiores e exteriores) tendo 

como principal preocupação o respeito pelo ambiente e a melhoria 

efetiva do desempenho do Colégio neste domínio; 

• Otimizar os serviços e outras estruturas no sentido de um melhor 

serviço à comunidade escolar.  

• Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em 

vista a melhoria das suas competências profissionais decorrentes do 

PE, bem como a sua satisfação pessoal;  

• Preservar o bom ambiente de trabalho conseguido pelo 

relacionamento dos órgãos de direção da escola com os restantes 

elementos da comunidade escolar e destes entre si;  

• Criar um clima organizacional onde as relações interpessoais 

permitam uma constante adaptação e readaptação, no sentido de 

uma aprendizagem organizacional que conduza a melhoria 

progressiva;  

• Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade 

escolar na vida da escola, promovendo o trabalho coletivo;  
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• Delinear estratégias no sentido da definição do futuro perfil do 

Colégio;  

• Desenvolver uma dinâmica de avaliação do desempenho da escola 

com o objetivo de regular o seu funcionamento; 

• Motivar os elementos da comunidade para uma participação ativa e 

cooperante no processo educativo; 

• Projetar para o exterior a imagem da escola, através da participação 

em iniciativas, projetos e eventos que divulguem não só a escola, 

mas essencialmente, as boas práticas pedagógicas que nela são 

desenvolvidas. 

 

7.3.  Objetivos Gerais do Projeto Educativo: 

• Promover iniciativas que permitam um completo desenvolvimento 

dos alunos, visitas de estudo e em eventos que promovam a partilha 

de experiências e o enriquecimento cultural e humano dos alunos;  

• Promover o gosto pela utilização correta da língua portuguesa, 

reconhecendo a sua importância fundamental na vida da escola e o 

conhecimento do património linguístico, literário e cultural do nosso 

país;  

• Desenvolver nos alunos um espírito crítico que lhes permita 

refletirem acerca do mundo que os rodeia;  

• Promover a disciplina e o respeito pelos outros;  

• Fomentar a autoestima nos alunos, através da promoção da 

autonomia no trabalho e do constante reforço positivo junto das 

crianças;  

• Valorizar aspetos como a organização, as técnicas de estudo e a 

metodologia de trabalho e o trabalho de equipa;  

• Colocar ao dispor dos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

recursos materiais e humanos que permitam aos alunos superar as 

suas dificuldades e obtenham sucesso académico;  

• Assegurar que os alunos com dificuldades de aprendizagens e 

necessidades educativas especiais de caráter permanente tenham 

igualdade de oportunidades, em relação aos restantes;  

• Articular as diferentes áreas e atividades com a formação cívica;  
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• Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, 

professores e pais/encarregados de educação, no contexto das 

atividades educativas;  

• Enriquecer a oferta educativa através de uma constante melhoria das 

atividades extracurriculares aos alunos interessados;  

• Assegurar que as atividades extracurriculares constituam uma mais-

valia para os alunos do ponto de vista físico, intelectual, cognitivo ou 

artístico;  

• Melhorar o equipamento escolar, quer a nível pedagógico, quer a 

nível das próprias infraestruturas do edifício escolar;  

• Articular a biblioteca e o centro de recursos com as atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular;  

• Criar condições que garantam a segurança, a saúde e o 

desenvolvimento dos alunos através da implementação de medidas 

que sirvam estes pressupostos;  

• Colocar ao dispor e divulgar junto de todos os colaboradores, um 

plano anual de formação para pessoal docente e não-docente;  

• Utilizar o know-how dos vários elementos da comunidade educativa, 

na partilha de experiências e saberes que enriqueçam pessoal, social 

ou intelectualmente os demais;  

• Promover a participação da comunidade escolar nas diversas 

atividades e projetos;  

• Melhorar constantemente os fluxos de comunicação entre os vários 

elementos da estrutura organizacional da escola, no sentido de uma 

maior harmonia e interligação entre as várias partes que a compõem; 

• Sensibilizar os alunos para a defesa do ambiente e preservação da 

natureza e do património, para o gosto pela atividade física, para 

uma alimentação saudável;  

• Desenvolver iniciativas, que permitam um aumento do nível de 

conhecimentos na área da educação ambiental e a reflexão acerca 

dos comportamentos para com o meio ambiente, da parte de alunos 

e restante comunidade escolar. 
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7.4. Objetivos Específicos Projeto Educativo: 

• Promover o gosto pela História; 

• Capacidade de interpretar, selecionar e organizar informação; 

• Desenvolvimento de abordagens reflexivas face ao conhecimento, 

não ficando limitado a explicações únicas, procurando razões, 

intenções e lançando hipóteses de explicação fundamentadas; 

• Capacidade de reconhecer e valorizar argumentos bem 

fundamentados, distinguindo assim versões mais e menos válidas;  

• Necessidade de contextualização dos factos, tentando discernir 

intencionalidades e/ou constrangimentos; 

• Compreensão do que muda e do que permanece, de situações de 

crise e de progresso, evitando atitudes de desistência face a 

adversidades;  

• Desenvolvimento de atitudes críticas face ao conhecimento, 

admitindo a sua revisibilidade e provisoriedade (características 

próprias do conhecimento histórico); 

• Capacidade de orientação no tempo e de projeção de factos e 

situações no tempo, acrescida da sua localização em diferentes 

espaços e sua contextualização. 

 

7.4.1 – Distribuição pelos Anos Letivos 

 

Ano Letivo 2020/2021 - Do Big Bang e à Antiguidade 

Ano Letivo 2021/2022 - Da Antiguidade à Idade Moderna 

Ano Letivo 2022/2023 - Da Idade Moderna à Idade Contemporânea  
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8. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 A avaliação do projeto educativo consiste na recolha e compilação de 

dados acerca dos resultados e das atividades que decorrem da 

implementação do projeto de modo a permitir estabelecer conclusões sobre 

o grau de concretização dos objetivos para melhorar a eficácia do projeto e 

fornecer indicadores para futuras reformulações. 

 Assim a avaliação do projeto permitirá aferir se a formulação é 

ajustada aos objetivos; acompanhar a qualidade da sua execução e verificar 

se os resultados e objetivos propostos foram atingidos. 

 

 Com a avaliação temos como objetivos: 

• Responder aos interesses da escola; 

• Orientar a escola na adequada aplicação dos recursos; 

• Melhorar a resposta aos desafios que se lhe colocam; 

• Adequar as atividades às necessidades do meio; 

• Oferecer respostas à comunidade educativa. 

 

 A avaliação do Projeto Educativo será concretizada no contexto da 

avaliação interna da escola e em momentos definidos no Plano Anual de 

Atividades. 
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