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 1.  

O Colégio Vizela é um estabelecimento de ensino 

particular do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e ensino secundário, situado na Rua do Monte, freguesia de 

Santa Eulália, concelho de Vizela. 
Iniciou a sua atividade no ano letivo 1999/2000 para os 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e para o ensino secundário, de 

acordo com a Constituição Portuguesa e L.B.S.E.. A 

autorização do funcionamento foi estabelecida pelo despacho 

de 28/12/99, ao abrigo do Decreto – Lei n.º553/80, de 21 de 

novembro. No ano letivo 2004/2005, o Colégio passa a ter a 

sua atividade letiva apenas direcionada para os 2.º e 3.º 

ciclos. 

Em abril de 2007, foi 

concedido o regime de 

Autonomia Pedagógica aos 2.º 

e 3.º ciclos do Ensino Básico 

pelo período de 3 anos, com 

início em 2006/2007. 

Em 2007/2008, o Colégio Vizela alarga a sua atividade 

letiva para o Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico. 

INTRODUÇÃO 
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No ano letivo 2014/2015, o colégio Vizela inicia o Ensino 

Secundário. 

No ano letivo 2018/2019 inicia o seu 

projeto totalmente privado. 

Próximo do Monte dos Maragoutos, 

a vista é deslumbrante sobre o Vale de 

Vizela. O terreno onde se situa o 

Colégio tem cerca de 20.000 m2 e o 

edifício 3.500 m2 de área coberta. É 

constituído por um ginásio, uma 

cantina, um bar, uma secretaria, um 

gabinete de Direção, gabinetes de 

apoio aos alunos e aos pais, um 

gabinete de Psicologia, um Centro de 

Investigação e Recursos e salas de 

aula. 

     No sentido de acompanhar a metodologia adotada, temos 

vindo a “derrubar” as paredes entre elas, em direção a um 

edifício com características de “open-space”, isto é, aberto e 

adaptável às necessidades de aprendizagem dos alunos e do 

Projeto Pedagógico da nossa instituição. 
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 2. 
2.1.  

O nosso Projeto Educativo centra-se na realização da 

pessoa no seu todo biopsicossociocultural, com o respeito 

permanente pelos seus direitos e deveres e a valorização 

constante da liberdade de ação e do pensamento individual.  
 

 

 

 

 

 

 

Formamos cidadãos autónomos, responsáveis, críticos e 

solidários, capazes de implementar a mudança no sentido da 

construção de um mundo progressivamente melhor. Neste 

sentido, os alunos têm um papel ativo no ritmo da sua 

aprendizagem, na sua ação dentro da sala de aula e na 

organização dos espaços e atividades do Colégio Vizela, 

dando voz à sua opinião, de uma forma individual e/ou de 

A PESSOA POR HORIZONTE 

VALORES 
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uma forma coletiva, a partir das Assembleias de Alunos e 

respetivas Comissões. 

Incutimos, não só, o respeito pela diversidade cultural, 

sexual, étnica, ideológica, política e religiosa, como também 

criamos o sentido da fruição estética e cultural do mundo, 

recorrendo a referências e conhecimentos básicos no 

domínio das expressões artísticas, experimentando e 

vivenciando diferentes formas de arte.  
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Preocupamo-nos igualmente com hábitos de vida 

saudáveis e com a compreensão do funcionamento e 

desenvolvimento da corporalidade, através do conhecimento 

e prática de atividade física e desportiva. É também neste 

sentido que se desenvolve no Colégio o Projeto Saúde 

Escolar. 

 
 

Transmitimos aos alunos o respeito pelas normas gerais 

de segurança e higiene, garantindo que percebam a sua 

importância e as ponham em prática, não só na escola como 

também no seu quotidiano. 

Fundamentalmente, formamos os nossos alunos com 

atitudes de iniciativa, inovação e criatividade, que evidenciem 

curiosidade, interesse, crítica, persistência, argumentação, 

tolerância, sociabilidade, cooperação, justiça, 

responsabilidade, cidadania e civilidade.  
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 Que Escola queremos para o Ensino Secundário? 

 
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.  

Este projeto, que se quer único, deve refletir a forma que 

cada escola encontra no processo de concretização dessas 

finalidades e princípios, conferindo-lhe, assim, uma 

identidade própria. 

 Nesse sentido, o Colégio lançou-se na senda da utopia, 

procurando progressivamente construir a “ESCOLA 
INTELIGENTE”. 

“ESCOLA INTELIGENTE” é aquela que está, sobretudo e 

eficientemente, aberta à aprendizagem e não apenas ao 

ensino. 

E é esta “ESCOLA INTELIGENTE” que, paulatinamente, 

procura implementar os quatro aprenderes: 
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• Aprender a ser pessoa 

• Aprender a conviver 

• Aprender a pensar 

• Aprender a tomar decisões 

 

que igualmente de uma forma paulatina levarão à 
construção do (a): 

 
Personalidade 

Autogoverno 

Autonomia 

Protagonismo 

 
 
Queremos uma escola que: 
 
atenda à diversidade 

aceite as inteligências múltiplas 

seja inclusiva 

seja compreensiva 

promova a solidariedade 

estimule a internacionalização 

 

e onde a Transversalidade seja um facto e a 
interdisciplinaridade uma realidade. 
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  O ensino secundário tem a sua identidade pedagógica 

e educacional centrada no aluno como palco do processo de 

ensino-aprendizagem. A sua tradição, o seu conhecimento 

pedagógico e científico e a experiência do seu dinâmico 

corpo docente correspondem ao perfil e à experiência de uma 

instituição com provas educacionais dadas na região e no 

país. 

 Na nossa perspetiva, a educação promove o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, 

respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e 

à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de 

julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que 

se integram e de se empenharem na sua transformação 

progressiva.  

 Além disso, novas metas se impõem tais como a 

promoção da solidariedade através de parcerias 

estabelecidas com instituições como a AMI ou a Cruz 

Vermelha ou mesmo com a ala materno-infantil do Hospital 

Senhora da Oliveira, sito em Guimarães. 

 Uma outra prioridade que se impõe é a da 

internacionalização com o objetivo de alargar os horizontes 

aos nossos alunos, sensibilizando-os para a importância 

deste conceito na sociedade atual, tendo em conta a 

realidade sócioeconómica nacional. Com esta aposta, 
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pretende-se orientar os nossos alunos para novas opções no 

ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho bem 

como promover o intercâmbio cultural e permitir-lhes 

conhecerem realidades sociais e académicas diferentes das 

do meio em que estão inseridos. Paralelamente, pretende-se 

promover o contacto e desenvolvimento de uma língua 

estrangeira, nomeadamente o inglês ou mesmo o espanhol. 

Neste âmbito, destacam-se já saídas dos nossos alunos à 

Suíça, mais propriamente ao CERN – Organização europeia 

para a pesquisa nuclear (associada à disciplina de Física e 

Química A); à escola internacional de gestão hoteleira Les 

Roches (associada à disciplina de Economia A); ao Gabinete 

das Nações Unidas (no âmbito das disciplinas de Formação 

Cívica e Filosofia), e também a Espanha (Corunha), 

designamente ao Aquarium Finisterrae (associada às 

disciplinas de Biologia e Geologia e Geografia A). Estas 

últimas saídas permitem aos alunos ter um maior leque de 

escolhas e informações quer para o ensino superior quer para 

algumas saídas profissionais. Todos estes projetos estão 

subordinados a um departamento (departamento da 

internacionalização) que visa estabelecer parcerias com 

instituições e organizações que conduzam ao intercâmbio de 

experiências e conhecimentos. 
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 2.2. 

O Colégio Vizela contribui para a proteção do meio 

ambiente, o equilíbrio ecológico e a preservação do 

património natural, tendo sido reconhecido como eco escola 

desde o ano letivo 2003/2004. 
Nesta vertente, existe uma preocupação em formar os 

alunos a respeitarem o ambiente da escola, da região, do país 

e do planeta, agindo internamente com iniciativas ao nível da 

separação de lixo e da proteção dos espaços verdes. 

Externamente, levando a comunidade a adquirir uma 

compreensão fundamental do ambiente global e local, e a 

desenvolver uma participação contributiva na proteção e 

melhoramento dos graves problemas ecológicos que a 

afetam.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

O AMBIENTE POR HORIZONTE 
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2.3. 

O nosso projeto desenvolve uma pedagogia de caráter 

afetivo, emocional e respeitador da integridade e 

pessoalidade, onde o aluno é o centro de toda a ação. 

Com vista a atender às suas necessidades e a dar uma 

resposta ajustada às suas características idiossincráticas, 

são diagnosticadas para cada aluno as competências 

cognitivas, sociais, afetivas e vocacionais, sendo proposto 

um currículo individualizado, submetido posteriormente a 

uma avaliação periódica que, por sua vez, se transforma num 

novo diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazemos da escola um espaço onde os alunos constroem 

a sua própria aprendizagem, de uma forma indutiva, cujo 

trabalho de pesquisa vai ao encontro das suas motivações. 

A PEDAGOGIA POR HORIZONTE 
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Inspirados no método Experimental, procuramos que os 

alunos interiorizem as suas diferentes fases em direção a 

uma sistematização do saber e racionalização dos dados 

empíricos, ao mesmo tempo que adquirem competências que 

lhes permitam investigar, conceber, executar e avaliar 

projetos que eles sintam necessidade de realizar ao longo da 

sua vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até ao ensino secundário, é o aluno que define o ritmo da 

sua aprendizagem e o modo de o fazer. Trabalha 

individualmente, em pares e em grupos, investiga e pesquisa 

sobre as aprendizagens a adquirir tendo assim um papel 

principal e ativo na realização das tarefas escolares, 

enquanto o professor orienta essas descobertas. 
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O professor, por sua vez, planifica 

com os outros docentes as 

aprendizagens, para que o saber seja 

compreendido não como somatório 

dos conteúdos das diferentes 

disciplinas, mas como uma totalidade. 

Pretende-se, portanto, romper com a lógica disciplinar 

compartimentada de organização de conteúdos e 

desenvolver metodologias que relacionam as diferentes 

áreas do saber, fomentando a articulação disciplinar e de 

ciclos. 

Procura-se que esta metodologia não se esgote no 

espaço de cada sala de aula, sendo também exercida de 

forma interativa e simultânea entre várias disciplinas.   

Os nossos alunos deverão ser cumpridores das tarefas 

necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem, 

manifestando atitudes e hábitos de trabalho, de forma 

consciente e responsável. 
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Apostamos igualmente nas novas tecnologias da 

informação e comunicação, considerando-as ferramentas 

essenciais aos professores e alunos e implementando 

sistematicamente condições para combater a info-exclusão. 

Procuramos ainda responder a uma permanente atualização 

dos recursos que a ciência e a tecnologia nos proporciona.  

A eficácia 

das nossas 

metodologias é 

revista 

continuamente 

no sentido de 

aperfeiçoar os 

processos relacionados com a aprendizagem individualizada. 

Para tal, o corpo docente realiza trabalhos de investigação e 

analisa projetos aplicados noutras instituições, cujos 

resultados traduzem sucesso pedagógico. 
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 2.4. 
O Colégio Vizela não se restringe a si, mas abrange toda 

a comunidade envolvente participando ativamente nesta, 

respondendo aos seus interesses e incentivando-a a 

colaborar nas iniciativas da escola através de projetos e do 

estabelecimento de parcerias com as instituições. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Incentivamos a ação e o diálogo, de uma forma 

harmoniosa entre alunos, pais e encarregados de educação, 

professores, funcionários e elementos de outras escolas 

assim como com todos os indivíduos que integram a 

comunidade envolvente. 

  

A COMUNIDADE POR HORIZONTE 
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A participação dos pais e encarregados de educação no 

Colégio é também representada pela sua associação, 

APEECV - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Colégio Vizela, que promove atividades e colabora na 

melhoria da instituição. 

 Preocupamo-nos continuamente com a sua satisfação 

em relação à resposta que o projeto educativo do Colégio dá 

aos seus educandos, realizando questionários de opinião e 

dando voz ativa às suas preocupações. 

Promovemos uma identidade na qual somos uma parte, 

juntamente com todas as outras manifestações sociais e 

culturais existentes na região.  

Através do nosso projeto educativo, pretendemos 

sensibilizar todos os elementos da comunidade para a 

necessidade de, em conjunto, construirmos um grande 

projeto social e cultural, que será o resultado dos projectos e 

participações existentes, e a existir. 

Estas parcerias não se estabelecem somente ao nível 

nacional, mas também a nível europeu, participando com 

diferentes países em projetos entre escolas e de formação de 

professores. 
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Alemanha	

Londres	
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2.5. 
 

O Colégio Vizela 

apresenta uma estrutura 

organizacional (ver 

organograma - fig1.) que 

tem como objetivo 

responder de uma forma 

eficiente e eficaz aos 

valores referidos nos 

pontos anteriores: “Pessoa 

por Horizonte”, “Ambiente 

por Horizonte”, 

“Pedagogia por Horizonte” 

e “Comunidade por 

Horizonte”. Pretende ainda 

garantir a “Qualidade por 

Horizonte”.   

 

 

 

 

A QUALIDADE POR HORIZONTE 
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Apostamos nas mais recentes técnicas de gestão 

empresarial, nomeadamente a “Gestão por Processos” com 

o objetivo de potenciar os recursos, de estabelecer e 

organizar os fluxos de informação e avaliar objetivamente os 

processos. As escolas são mais ágeis quando se 

perspetivam como redes de processos interligados, 

devidamente compreendidos e geridos sistematicamente. 

A aplicação das 

metodologias empresariais 

ao ensino permite-nos 

igualmente efetuar uma 

avaliação de desempenho 

objetiva que procura 

valorizar os seus recursos 

humanos, fundamentada 

em indicadores concretos 

e no estabelecimento 

sistemático de ações de 

melhoria. 

Os Sistemas de Qualidade e de melhoria contínua são 

igualmente desenvolvidos no Colégio. A sua implementação 

teve início no ano 2000 através da empresa QUAL – 

Formação e Serviços em Gestão da Qualidade, Lda., - que 

formou a escola no sistema EFQM.  
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Atualmente os diferentes grupos de ação e 

departamentos propõem objetivos, calendarizam os mesmos, 

monitorizam e avaliam os seus processos em prontos fortes 

e áreas de melhoria. Pretendemos, neste sentido, uma escola 

onde a qualidade não é somente medida, mas construída, 

negociada e praticada. 

Trabalhamos 

igualmente para uma 

afirmação competitiva 

e sustentada do 

Colégio, ao nível 

regional, nacional e 

internacional e 

valorizamos o nosso 

capital humano através de ações de formação, experiências, 

fóruns, reflexões estratégias, análises de benchmarketing, 

proporcionando simultaneamente riqueza e satisfação das 

nossas pessoas.  
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 3. 
 

   Este capítulo, Planificação e Estratégias Gerais, integra os 

objetivos gerais do Colégio e as correspondentes estratégias 

que permitirão, a médio e a longo prazo, o alcance dos 

mesmos. Os objetivos gerais do Colégio Vizela podem ser 

divididos em cinco grupos: 

 

Objetivos Humanos – são objetivos centrados no indivíduo 

e que visam o seu desenvolvimento a nível cultural, religioso, 

sexual, etc., com a intenção de formar e preparar cidadãos 

livres, autónomos e realizados, capazes de intervir no meio 

envolvente, permitindo a sua integração na comunidade. 

 
Objetivos Pedagógicos – são objetivos que visam a adoção 

e investigação de metodologias centradas no indivíduo, que 

respeitem a sua identidade, os seus interesses e o seu ritmo 

de aprendizagem, tendo sempre como ponto de referência os 

objetivos humanos e o meio envolvente. 

 

PLANIFICAÇÃO E ESTRATÉGIAS 
GLOBAIS  
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Objetivos Ambientais – são objetivos que visam promover 

a proteção do meio ambiente, o equilíbrio ecológico e a 

preservação do património. 

 

Objetivos Institucionais – são objetivos que visam 

compreender, intervir e integrar o meio envolvente na 

instituição para, desta forma, ir construindo a identidade 

própria da instituição. 
 

Objetivos Organizacionais – são objetivos que visam 

orientar, regular e estruturar todas as ações que se 

desenvolvam com o objetivo de garantir a concretização das 

finalidades humanas, pedagógicas, ambientais e 

institucionais. 
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1. Objetivos 
Humanos 

Estratégias 

1.1.  
Formar cidadãos 
capazes de 
participar na vida 
cívica de forma 
crítica e 
responsável. 

ü Estimular a participação dos alunos 
na vida democrática da escola, 
promovendo uma cultura de respeito, 
de humanismo e de postura ativa; 

 

ü Promover a elaboração de planos de 
aula e justificar o cumprimento do 
mesmo, se for caso disso; 

 

ü Incentivar a participação dos alunos 
na Assembleia de Alunos; 

 

ü Promover Comissões da Assembleia 
de alunos; 

 

ü Promover momentos de auto e hetero 
avaliações; 

 

ü Atribuir, periodicamente, aos alunos 
responsabilidades dentro da sala de 
aula; 

 

ü Promover campanhas de 
sensibilização organizadas pelos 
alunos (Prevenção Rodoviária; 
Malefícios do Tabaco, Dia Mundial do 
Ambiente; Saúde/Desporto). 

 

ü Promover a realização de sessões de 
Filosofia com Crianças e Jovens. 
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1.2. 
Formar cidadãos 
capazes de 
respeitar a 
diversidade cultural, 
religiosa ou outra. 

ü Promover a realização de debates 
dentro e fora da sala de aula; 

 

ü Realizar atividades de investigação, 
reflexão e debate nas Assembleias de 
Alunos e respetivas comissões; 

 

ü Promover a comemoração do Dia 
Mundial dos Direitos Humanos, dos 
Direitos da Criança e dos da Mulher 
(exposição, colóquios…). 

1.3. 
Formar cidadãos 
capazes de 
interpretar 
acontecimentos, 
situações e 
culturas, de acordo 
com os respetivos 
quadros de 
referência 
históricos, sociais e 
geográficos. 

ü Realizar atividades de investigação, 
reflexão e debate, dentro e fora da 
sala de aula; 

 

ü Promover a encenação de diferentes 
épocas históricas; 

 

ü Realizar visitas de estudo que 
permitam alargar horizontes culturais 
dos alunos 

ü Incentivar à realização de inquéritos 
de forma a compreender 
determinadas situações (sociais, 
históricas e geográficas) da região. 

1.4.  
Formar cidadãos 
capazes de utilizar 
os saberes 
científicos e 
tecnológicos para 
compreender a 
realidade natural e 
sociocultural e 
abordar situações e 
problemas do 
quotidiano. 

ü Fomentar a realização de trabalhos 
de pesquisa com o auxílio de material 
multimédia; 

 
ü Estimular nos alunos o gosto pela 

atualização constante através dos 
meios de comunicação. 

 
ü Promover a utilização das novas 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação nas diversas atividades 
letivas e não letivas. 



 28 
 

  

 

1.5. 
Formar cidadãos 
capazes de 
contribuir para a 
proteção do meio 
ambiente, para o 
equilíbrio ecológico, 
e para a 
preservação do 
património. 

ü Fomentar a realização de trabalhos 
relacionados com problemas 
ambientais da região, 
nomeadamente, sobre a poluição do 
rio Vizela; 

 

ü Incentivar os alunos a reutilizarem e a 
reciclarem materiais; 

 

ü Promover a comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente e do Dia dos 
Museus; 

 

ü Incentivar a realização de exposições 
sobre a proteção do meio ambiente e 
preservação do património com 
trabalhos dos alunos; 

 

ü Promover visitas de estudo que visem 
o reconhecimento quer do património 
natural quer do património cultural da 
região. 

 

1.6. 
Formar cidadãos 
capazes de 
cooperar com os 
outros e trabalhar 
em grupo. 

ü Incentivar a participação dos alunos 
em atividades desportivas; 

 

ü Incentivar a resolução de problemas, 
por parte dos alunos, na Assembleia 
de Alunos;  

 

ü Promover uma metodologia de 
trabalho em grupo na sala de aula. 
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1.7. 
Formar cidadãos 
capazes de 
procurar uma 
atualização 
permanente face às 
mudanças 
tecnológicas e 
culturais, na 
perspetiva de 
construção de um 
projeto de vida 
social e 
profissional. 

 

ü Divulgar saídas profissionais com o 
auxílio do Centro de Emprego e 
outras entidades; 

 

ü Promover a orientação vocacional 
dos alunos; 

 

ü Incentivar a utilização das 
Tecnologias de informação e 
comunicação para potenciar uma 
maior rede de comunicação e 
atualização dos conhecimentos dos 
alunos. 

1.8. 
Formar cidadãos 
capazes de utilizar 
de forma adequada 
a língua portuguesa 
em diferentes 
situações de 
comunicação. 

ü Promover o aperfeiçoamento e o 
domínio da Língua Portuguesa; 

 

ü Incentivar os alunos a elaborarem 
projetos para os meios de 
comunicação social locais; 

 

ü Realizar debates na sala de aula;  
 

ü Incentivar a discussão e a resolução 
de problemas, por parte dos alunos, 
na Assembleia de Alunos e nas 
respetivas comissões; 

 

ü Realizar atividades realizadas na sala 
de aula; 

 

ü Incentivar a redação de textos, por 
parte dos alunos para o jornal escolar 
“Penedo”. 

1.9. ü Incentivar a participação dos alunos 
na Assembleia de Alunos; 
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Formar cidadãos 
capazes de utilizar 
o código ou os 
códigos próprios 
das diferentes 
áreas do saber, 
para expressar 
verbalmente o 
pensamento 
próprio. 

ü Promover reuniões de Comissões 
para Assembleia de alunos; 

 

ü Promover a criação de espaços de 
debate entre alunos, dentro e fora da 
sala de aula; 

 

ü Promover o aperfeiçoamento e o 
domínio da Língua Portuguesa; 

 

ü Realizar visitas de estudo e festas 
comemorativas; 

 

ü Promover a realização de 
dramatizações. 

1.10. 
Formar cidadãos 
capazes de utilizar 
duas línguas 
estrangeiras em 
situações do 
quotidiano, 
resolvendo as 
necessidades 
básicas de 
comunicação e 
apropriação de 
informação. 

ü Realizar Intercâmbios com outras 
escolas; 

 

ü Afixar algumas informações 
importantes em língua (s) estrangeira 
(s) (ex. ementa da cantina); 

 

ü Promover a realização de festas 
comemorativas, de concursos e de 
exposições sobre culturas 
estrangeiras; 

 

ü Promover a realização de trabalhos 
de pesquisa através do uso de 
páginas da Internet estrangeiras; 

 

ü Incentivar a comunicação com alunos 
de outros países, quer através de 
cartas em língua estrangeira 
(“penfriends”), quer através da 
Internet (e-twinning) ou projetos do 
tipo EJE – Empresa Jovem Europeia; 

 

ü Promover uma abordagem da língua 
inglesa desde a educação pré-escolar 
e do espanhol desde o 1.º ciclo. 
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1.11. 
Formar cidadãos 
capazes de serem 
autónomos e 
responsáveis, 
desenvolvendo por 
iniciativa própria 
estratégias de 
superação de 
dificuldades. 

ü Aplicar metodologia de trabalho onde 
o aluno planifica/avalia semanalmente 
o seu trabalho com orientação do 
tutor; 
 

ü Promover momentos de trabalho 
autónomo através de um Plano de 
trabalho (etapas: 
pesquisa/treino/verificação da 
aprendizagem) a ser concretizado 
pelo aluno;  

 

ü Incentivar a resolução de problemas 
na Assembleia de Alunos; 

 

ü Colocar situações problemáticas aos 
alunos no contexto de sala de aula;  

  

ü Colocar material à disposição dos 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem, em horas não letivas 
(horas de estudo/apoio); 

 

ü Envolver os alunos na organização de 
festas comemorativas e de visitas de 
estudo; 

 

ü Incentivar a deteção e a resolução de 
problemas, através da elaboração de 
projetos (Plano de Evacuação, 
Segurança Rodoviária,...), por parte 
dos alunos. 

 
ü Definir a assiduidade e a 

pontualidade como critérios de 
avaliação; 

 

ü Ausência de toque de entrada e de 
saída de sala de aula. 

 
ü Responsabilizar os alunos pelos seus 

atos; 
 

ü Respeitar a relação permanente entre 
os direitos e os deveres dos alunos; 
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ü Estabelecer, com os alunos, as 
regras de funcionamento das salas de 
aula, que respeitem os valores de 
cidadania; 

 

ü Implementar uma metodologia de 
trabalho em grupo, que faz com que 
os alunos aprendam, desde logo, a 
ouvir e a respeitar as opiniões dos 
colegas, colaborando e partilhando 
responsabilidades; 

 

ü Fomentar a realização de auto e 
heteroavaliações; 

 

ü  Envolver os alunos na organização 
de visitas de estudo, intercâmbios e 
outros eventos; 

 

ü Incentivar a participação dos alunos 
em torneios desportivos; 

 

ü Incentivar a participação dos alunos 
na Assembleia de Alunos, visando 
estabelecer um modelo de 
democracia, no contexto escolar, em 
que há todo um processo eleitoral e 
todos os alunos têm oportunidade de 
debater e solucionar os problemas da 
sua própria escola. 

 

1.12. 
Desenvolver nos 
jovens hábitos de 
vida saudáveis, a 
atividade física e 
desportiva, de 
acordo com os seus 
interesses, 
capacidades e 
necessidades. 

ü Integrar este objetivo no programa 
desenvolvido na disciplina de 
Educação Física; 

 

ü Realizar atividades desportivas para 
além da aula de Educação Física – 
Atividades de Extensão Curricular 
inter-escolas e inter-turmas; 

 

ü Organizar o ensino prevendo a 
realização de atividades que 
promovam o desenvolvimento 
harmonioso do corpo na 
adolescência. 
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ü Desenvolver as iniciativas propostas 
no âmbito do projeto Educação para 
a saúde (Programa Escola Livre de 
Tabaco; Educação para a 
Sexualidade; etc.) 
 

1.13. 
Desenvolver uma 
dimensão de escola 
europeia (cidadania 
europeia) 

ü Preparar os jovens para um futuro 
numa sociedade em que a 
integração europeia e a globalização 
são uma realidade.  

ü Preparar os jovens para poderem 
lidar com os desafios de uma 
sociedade global. 

ü Desenvolver a seguinte atitude nos 
alunos: estar disposto e ser capaz 
de agir como um cidadão ativo na 
Europa e no amplo contexto 
internacional. 

ü Promover trocas de experiências 
com outros jovens europeus, visitas 
de estudo a cidades europeias, 
projetos realizados com escolas 
europeias. 

ü Promover projetos e ações ligadas 
ao Comenius (parcerias entre 
escolas; e-twinning; mobilidades 
individuais – formação contínua)  

1.14. 
Valorizar a 
dimensão humana 
do trabalho. 

ü Propiciar situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da 
autoestima e da autoconfiança; 

 

ü Apoiar o aluno na descoberta das 
diversas formas de organização da 
sua aprendizagem em interação com 
outros; 

 

ü Promover intencionalmente, na sala 
de aula e fora dela, atividades 
dirigidas para o trabalho cooperativo, 



 34 
 

  

desde a sua conceção à sua 
avaliação e comunicação aos outros; 

 

ü Valorizar a consecução de atividades 
/ tarefas; 

 

ü Proporcionar atividades em que o 
aluno aplique técnicas que estimulam 
o seu desempenho num contributo 
para a sociedade escolar; 

 

ü Ajustar os métodos de trabalho à 
forma de aprender de cada aluno e 
às necessidades do grupo. 

 

2. Objetivos 
Pedagógicos 

Estratégias 

 
2.1. 
Fazer da escola um 
espaço em que 
sejam os alunos a 
construir a sua 
própria 
aprendizagem, 
desenvolvendo a 
sua autonomia. 

ü Organizar o ensino com base em 
materiais e recursos diversificadas 
que favoreçam a autonomia e a 
criatividade do aluno; 

 

ü Apoiar o aluno na descoberta das 
diversas formas de organização da 
sua aprendizagem e na construção 
da sua autonomia para aprender; 

 

ü  Organizar atividades cooperativas de 
aprendizagem, rentabilizadoras da 
autonomia, responsabilização e 
criatividade de cada aluno; 

 

ü Promover situações de 
aprendizagem em que o aluno: 
– elabore questões, planifique, 

investigue e pesquise sobre os 
conteúdos; 

– aprenda através da exposição 
de trabalhos dos colegas; 

– aprenda através de trabalhos de 
projeto, entre outros; 

– planifique, organize, realize e 
avalie as suas tarefas; 

– seja o protagonista; 
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– investigue, selecione e aplique 
conhecimentos; 

– defina os seus direitos e 
deveres; 

– organize o seu tempo de acordo 
com as metas a atingir; 

– tenha ao seu dispor fichas de 
treino de níveis diferentes com 
ordem crescente de dificuldade, 
respeitando o seu ritmo de 
aprendizagem; 

– trabalhe individualmente e em 
grupo; 

– avalie e seja avaliado. 
 

ü Criar espaços de intervenção livre 
por parte do aluno; 

 

ü Valorizar, na avaliação, a 
aprendizagem do aluno e a produção 
de trabalhos livres, concebidos pelo 
próprio. 

 

2.2. 
Adequar a 
aprendizagem à 
realidade dos 
alunos, indo ao 
encontro dos seus 
interesses e 
necessidades. 

ü Rentabilizar as questões emergentes 
do quotidiano e da vida do aluno; 

 

ü Organizar a aprendizagem prevendo 
a experimentação de técnicas, 
instrumentos e formas de trabalho 
diversificadas; 

 

ü Promover a realização de projetos 
que envolvam a resolução de 
problemas e a tomada de posições; 

 

ü Avaliar as planificações, reajustando-
as e adaptando-as às necessidades 
do aluno. 

 

ü Organizar o ensino com base em 
materiais e recursos diversificados, 
adequados a formas de trabalho 
cooperativo; 
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ü Promover o debate das descobertas, 
das ideias próprias, dando espaços 
de intervenção aos seus parceiros; 

 

ü Ajustar os métodos de trabalho à 
forma de aprender de cada aluno, às 
necessidades do grupo e aos 
objetivos visados; 

 

ü Fomentar atividades cooperativas de 
aprendizagem com explicitação de 
papéis e responsabilidades; 

 

ü Promover atividades integradoras 
dos conhecimentos nomeadamente 
na realização de projetos. 

 

2.3. 
Implementar 
metodologias 
capazes de 
desenvolver o 
raciocínio, a 
reflexão crítica, a 
curiosidade 
científica, a 
capacidade de 
observação e 
experimentação, a 
abertura de espírito 
e de disponibilidade 
para a mudança. 

ü Rentabilizar as questões emergentes 
do quotidiano e da vida do aluno; 

 

ü Organizar a aprendizagem prevendo 
a experimentação de técnicas, 
instrumentos e formas de trabalho 
diversificadas; 

 

ü Promover intencionalmente, na sala 
de aula e fora dela, atividades 
dirigidas à observação e ao 
questionamento da realidade e à 
integração de saberes (ex. colóquios, 
visitas de estudo, exposições, etc); 

 

ü Promover a realização de sessões 
de Filosofia com Crianças e Jovens; 

 

ü Promover a realização de projetos 
que envolvam a resolução de 
problemas e a tomada de posições; 

 

ü Promover uma postura de abertura à 
mudança, cooperativa e, sempre que 
possível, colaborativa em todas as 
relações com os outros, sociais e de 
trabalho, partilhando informação e 
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desenvolvendo de laços de 
solidariedade e de respeito mútuo. 

 

2.4. 
Desenvolver 
metodologias que 
articulem as 
diferentes áreas do 
saber. 

ü Avaliar as planificações de forma a 
promover a abordagem de 
conteúdos semelhantes, em 
simultâneo, em diferentes áreas do 
saber; 

 

ü Promover a realização de projetos 
que articulem as diferentes áreas do 
saber; 

 
 

ü Organizar o currículo de forma a 
romper com a lógica disciplinar e 
compartimentada de organização 
dos conteúdos; 

 

ü Desenvolver projetos, a partir de 
uma questão, tema ou problema, 
sendo estes abordados e estudados 
na sua globalidade; 

 

ü Organizar atividades de cooperação 
que incentivem à sensibilidade 
estética, perceção, criatividade, 
capacidade de comunicação, sentido 
crítico, aptidões técnicas e manuais. 

 

3. Objetivos 
Ambientais 

Estratégias 

 
3.1. 
Desenvolver 
atitudes de respeito 
pelo ambiente da 

ü Identificar as necessidades 
ambientais da escola. 

 

ü Divulgar, sensibilizar e envolver a 
comunidade em projetos de âmbito 
ambiental. 
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escola, da região, 
do país e do 
planeta, 
contribuindo para a 
sua preservação e 
melhoramento. 
 

ü Transmitir à comunidade escolar 
valores culturais de defesa do 
ambiente. 

 

ü Observar, descobrir e contactar com 
problemas e soluções para o 
ambiente. 

 

ü Divulgar, sensibilizar e envolver 
outras escolas da comunidade na 
Educação Ambiental.     

 

ü Promover atividades com vista a 
ajudar a comunidade escolar a 
adquirir uma compreensão 
fundamental do ambiente global e 
local, da presença da humanidade 
neste ambiente, da responsabilidade 
e do papel crítico que lhes 
incumbem. 

 

 

4. Objetivos 
Institucionais 

Estratégias 

 
4.1. 
Atribuir à escola 
uma identidade 
própria. 

ü Compreender o meio envolvente à 
escola; 

 

ü Desenvolver metodologias que vão 
ao encontro das necessidades do 
meio; 

 

ü Promover o desenvolvimento da 
autonomia pedagógica da escola; 

 

ü Divulgar metodologias pedagógicas 
inovadoras que vão ao encontro das 
necessidades futuras dos jovens; 

 

ü Divulgar o Projeto Educativo de 
Escola; 

 

ü Internacionalizar a Escola. 
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4.2. 
Promover a 
formação pessoal e 
profissional do 
pessoal docente e 
não docente. 

ü Promover a avaliação de 
desempenho do pessoal docente e 
não docente; 

 

ü Apoiar iniciativas que permitam a 
formação pessoal e profissional de 
todos os intervenientes da ação 
educativa. 

 

4.3. 
Incentivar a 
participação da 
comunidade 
educativa na vida 
escolar. 
 

ü Desenvolver relações de parceria 
educativa com os pais e 
encarregados de educação; 

 

ü Solicitar o envolvimento e a 
participação dos pais e encarregados 
de educação nas atividades da 
escola; 

 

ü Cooperar com a Associação de Pais; 
 

ü Promover a intervenção dos pais e 
encarregados de educação na 
organização de atividades escolares;  

 

ü Desenvolver relações com outros 
parceiros educativos. 

 

4.4. 
Construir, em 
conjunto com a 
comunidade, um 
projeto social e 
cultural, que será o 
resultado dos 
projetos e 
participações 
individuais de cada 
instituição. 

ü Valorizar a cultura da região e 
participar no desenvolvimento da 
mesma; 

 

ü Desenvolver uma identidade que não 
se restringe à escola mas abrange a 
comunidade envolvente; 

 

ü Sensibilizar todos os elementos da 
comunidade para a necessidade de, 
em conjunto, construirmos este 
projeto; 

 

ü Promover o desenvolvimento de um 
projeto educativo comum ao Colégio 
e às EB1 do Monte e M.ª de Lurdes 
Sampaio Melo; 
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ü Estabelecer parcerias com a 
autarquia e com outras instituições 
da região (CPCJ, Centro de Saúde, 
estabelecimentos comerciais e 
industriais,...); 

 

ü Incentivar o desenvolvimento de 
projetos de intervenção na 
comunidade envolvente; 

 

ü Promover atividades na escola que 
envolvam a comunidade. 

 
 
 

5. Objetivos 
Organizacionais 

Estratégias 

 
5.1. 
Trabalhar no 
contínuo 
desenvolvimento de 
um sistema de 
gestão da escola 
que visa a 
qualidade total. 
 

ü Incentivar o envolvimento pessoal e 
ativo de todos os colaboradores nas 
atividades de aprendizagem e da 
escola; 

 

ü Estimular e encorajar a criatividade, 
a inovação e a colaboração em 
toda a comunidade educativa; 

 

ü Identificar, planificar e implementar 
melhorias e novas abordagens nos 
meios de gestão do ensino e da 
própria escola; 

 

ü Organizar e participar em 
conferências, congressos e 
seminários; 

 

ü Promover a revisão e o 
aperfeiçoamento dos sistemas de 
gestão dos processos; 

 

ü Encarar as atividades de melhoria 
como prioritárias. 

 

5.2. 
Estimular o 
sentimento de 

ü Incentivar o trabalho em equipa no 
desenvolvimento de projetos; 
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pertença e a 
sintonia entre as 
diversas partes 
relativamente à 
política e estratégia 
da escola. 

ü Acreditar no diálogo e na 
concertação como formas de 
entendimento e na aproximação 
dos diferentes elementos, 
assentando na tolerância e visando 
a procura do acordo ativo entre 
interesses divergentes em função 
de um objetivo comum; 

 

ü Envolver os colaboradores no 
desenvolvimento de políticas e 
planos de recursos humanos; 

 

ü Avaliar, estabelecer prioridades, 
acordar e comunicar planos, 
objetivos e metas (realizar 
Reflexões Estratégicas semestrais 
com todos colaboradores como  
intervenientes);  

 

ü Divulgar a política e estratégia 
dentro e fora da escola 
(professores, funcionários, alunos, 
pais e outras partes interessadas); 

 

ü Utilizar a política e a estratégia 
como base do planeamento das 
atividades e do estabelecimento de 
objetivos para toda a escola; 

 

ü Avaliar o conhecimento e aplicação 
pelos colaboradores da política e 
estratégia da escola; 

  

5.3. 
Conceber, gerir, 
avaliar e melhorar 
continuamente os 
processos – chave 
que suportam a 
política e estratégia 
da escola. 
 

ü Regular de forma reflexiva os 
procedimentos que contribuem para 
a execução do projeto educativo; 

 

ü Melhorar os processos recorrendo à 
inovação, de forma a satisfazer e 
gerar maior “valor” para toda a 
comunidade educativa; 

 

ü Identificar as vantagens 
competitivas presentes e futuras, 
bem como mecanismos para tirar 
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vantagem das oportunidades que 
possam surgir; 

 

ü Implementar sistemas de medida e 
estabelecer objetivos de 
desempenho para os processos; 

 

ü Sistematizar e implementar os 
mecanismos de avaliação com o 
objetivo da melhoria progressiva 
dos processos e do desempenho 
global da escola; 

 

ü Implementar alterações nos 
processos e analisar se as mesmas 
conduzem aos resultados previstos; 

 

ü Adaptar de forma flexível as 
funções às necessidades. 
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 4. 
 

O Projeto Educativo é avaliado duas vezes durante 

cada ano letivo nas Reflexões Estratégicas de janeiro e de 

julho. Durante estes dias de reflexão, toda a equipa educativa 

avalia os vetores lançados na Reflexão Estratégica anterior, 

bem como o plano anual de atividades. 

Estes momentos de avaliação são realizados no 

sentido de se corrigirem trajetórias e/ou estratégias. 
 

Avaliação 


