Colégio Nova Encosta
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“O homem natural é tudo, para si mesmo; é a unidade numérica, o total
absoluto que só tem deveres para consigo próprio ou para o seu semelhante.
O homem civil é apenas uma unidade fracionária que depende do
denominador e cujo valor está na sua relação com o número inteiro, que é o
corpo social. As boas instituições sociais são as que mais bem sabem
deteriorar o homem, retirar-lhe a sua existência absoluta para lhe dar uma
relativa, e transportar o eu para a unidade comum de modo que cada
particular deixe de se crer um indivíduo, mas sim como uma parte da unidade
e só seja sensível no todo.” (Rousseau, 1990)
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Introdução

Ao longo das últimas décadas, tem-se assistido, em meio educativo, a mudanças de base que
têm direcionado as escolas, para uma jornada em busca da sua autonomia.
A introdução, dos princípios de participação e democraticidade, subjacentes ao novo conceito
de escola como Comunidade Educativa, pela Lei de Bases do Sistema Educativo, veio garantir
e efetivar a autonomia pedagógica e administrativa.
Como forma de materializar esta autonomia, surge então, o Projeto Educativo, entendido como
documento fundamental no exercício da mesma. Este insurge-se como um documento
estratégico, que implica competências a nível da gestão de currículos e programas, da
definição das atividades de enriquecimento e complemento curricular, da orientação e
acompanhamento dos alunos, da perceção, e análise constantes da sua ação, da formulação
de prioridades de ação, da gestão de recursos físicos e humanos em prol das suas
necessidades. Assim, o Projeto Educativo pode ser entendido como o documento que traduz a
“identidade da escola”,

uma vez que, partindo dos pressupostos que regulamentam o funcionamento das instituições
de ensino, a nível nacional,
“…apresenta o modelo geral de organização e os objetivos pretendidos pela
instituição…”, (Costa, 1992)

assegurando a ação coerente de todos os intervenientes.
Com este Projeto Educativo, o Colégio Nova Encosta pretende consagrar a sua autonomia.
Em consequência de uma reflexão, possível pelo contributo de toda a Comunidade Educativa,
avaliou a sua ação, e delineou aquilo que pretende para o próximo triénio. Pretensões que
refletem, não só os princípios basilares, que outrora estiveram na base de construção do
Colégio, como projeto de educação de qualidade, como também as novas necessidades da
estrutura, dado o seu crescimento.
“Onde estamos?”, “Quem somos?”, “O que alcançamos?”, são as questões que orientaram a
construção do Capitulo I deste projeto. Apresenta então uma breve diagnose da situação atual
do Colégio, contemplando, as características do meio envolvente, a caracterização da
Instituição, em termos organizacionais, físicos, humanos e acima de tudo, em termos de oferta.
Apresenta também uma breve abordagem ao sucesso/insucesso dos alunos, tornada possível
pela análise dos seguintes indicadores: absentismo, resultados de avaliação interna, resultados
de avaliação externa e participação em projetos de diferentes índoles.
Partindo desta diagnose, constrói-se o quadro de ação assente numa Missão e Visão,
claramente definidas, alicerçadas por pressupostos teóricos, que corroboram o conceito de
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educação, de currículo e organização curricular, perfilhados pelo Colégio e que estiveram na
base de construção deste novo projeto. O Capitulo II constitui uma prognose daquilo que é o
intuito de trabalho do Colégio, no próximo triénio. A partir da definição de conceitos e da
apresentação de pressupostos teóricos, definem-se as linhas orientadoras de toda ação,
traçam-se prioridades tendo como base toda a diagnose e análise SWOT efetuadas,
apresentam-se estratégias de intervenção.
Por último, o Capitulo III, encerra em si a explicitação do processo de construção deste
Projeto, bem como a forma como será divulgado, implementado, monitorizado e avaliado.
O intuito último do conteúdo deste Projeto é, então clarificar as intencionalidades educativas do
Colégio, traduzidas pela missão de privilegiar uma educação para todos e para cada um,
promotora do desenvolvimento de competências e com a responsabilidade de formar cidadãos
preparados para um mundo em mudança. Intervir no meio social, com responsabilidade,
consciência de si e dos outros, transparecendo um desenvolvimento pleno do “Saber Ser”;
evidenciar capacidade de veicular competências diversas no exercício das suas funções,
consagrando o “Saber Fazer”, como sendo mais que uma mera aquisição de conhecimentos e
mostrando um olhar claro sobre o futuro, investindo arduamente na formação e na
aprendizagem como ferramentas indispensáveis ao “Saber Devir”, são os objetivos implícitos
neste documento.
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Capitulo I – Diagnose (o contexto)

1. Caracterização do Meio

Figura 6.1 e 6.2 – Mapas da localização física do Colégio

A influência do meio numa instituição educativa é preponderante. Além de condicionar toda a
ação deverá constituir-se como um dos pontos de partida na definição de diretrizes.
Explica-se assim, a necessidade de num projeto desta índole fazer uma contextualização da
estrutura, no meio em que se insere, essencialmente no que respeita aos índices
populacionais, educacionais e culturais. Esta contextualização referir-se-á sempre, ao concelho
de Paços de Ferreira, como parte integrante da região do Vale do Sousa. Tornou-se pertinente
esta abrangência pois, o Colégio visa responder às necessidades de toda a região.

O Colégio Nova Encosta está situado na zona do
Vale do Sousa, no concelho de Paços de Ferreira.
Enquadra-se numa área habitacional de baixa
densidade, com ambiente privilegiado e sereno.
Verifica-se proximidade ao centro da cidade de
Paços de Ferreira, contudo, os acessos ao
mesmo, não são facilitadores de percursos
pedestres.

Por outro lado, as redes viárias permitem o fácil
acesso de habitantes de concelhos limítrofes e
mesmo da área metropolitana do Porto.

Figura 6.3 – Concelhos limítrofes

O concelho de Paços de Ferreira, juntamente com os concelhos de Castelo de Paiva,
Felgueiras, Lousada, Paredes e Penafiel, constituem a sub-região do Vale do Sousa. Segundo
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dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), esta constitui a área de maior concentração
2

populacional da região Norte. Num espaço geográfico de 764 Km , reúne uma população de
cerca de 330 000 habitantes. É um território heterogéneo, de transição entre a área
Metropolitana do Porto e o interior da região Norte.
No que respeita à idade da população, destaca-se o peso dos jovens (20%), que ultrapassa a
média nacional (15,5%). Este facto é sustentado, nomeadamente, pelas elevadas taxas e
natalidade e pelas baixas taxas de mortalidade. O carácter marcadamente jovem e dinâmico da
população do Vale do Sousa - porventura, uma das características mais marcantes da Região
– constitui, por si só, uma potencialidade em termos económicos e sociais. As potencialidades
inerentes a isto, situam-se na menor resistência à mudança e na oferta de mão-de-obra
teoricamente mais dinâmicas e empreendedoras.
Em termos académicos, dados do mesmo Instituto confirmam que, o Vale do Sousa, possui
elevados índices de alunos matriculados nos, primeiro e segundo ciclos do Ensino Básico,
contudo ao nível dos 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, essa posição invertese, refletindo um fenómeno generalizado de abandono escolar. As razões para este facto
parecem situar-se sobretudo na forma como a educação e as suas mais-valias são ainda
encaradas, subsistindo alguma desmotivação para a escolarização.
No que concerne à empregabilidade, há a salientar as reduzidas taxas de desemprego, tendo
em conta a conjuntura atual nacional. O setor que emprega maior parte da população é a
indústria transformadora, sendo predominantes os setores do calçado, têxtil, madeira e
mobiliário e, exploração de granitos.
Urge, também fazer aqui, referência à oferta educativa existente na região. Neste âmbito, estão
patentes, algumas carências, sobretudo do foro qualitativo. Instituições educativas capazes de
responder às lacunas da população incentivando para a aposta na formação, são escassas.
Culturalmente, a região do Vale do Sousa, pode considerar-se como detentora de um grande
espólio. A existência de um importante património de edifícios românicos, constitui não só um
vestígio fundamental de memória coletiva, mas também um recurso que poderá melhorar os
índices culturais e turísticos da região.
É neste panorama social, educativo e cultural, que se encontra sediado o Colégio Nova
Encosta.
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2. Caracterização do Colégio

O Colégio Nova Encosta é uma instituição privada de ensino, que procura responder às
necessidades da comunidade local desde Setembro de 2011. Sita no concelho de Paços de
Ferreira, contudo, tem alargado a sua área de intervenção a zonas limítrofes do mesmo.
Surgiu da perceção da escassa oferta, ao dispor da população, estando a sua origem ligada a
um projeto de índole semelhante, mas direcionado para faixas etárias diferentes, projeto esse
que se materializa numa instituição denominada de Encosta dos Sonhos, escola de 1.ª
infância, cuja identidade subjaz aos mesmos ideais do Colégio.
Julga-se pertinente a referência às duas instituições, pois o trabalho articulado entre ambas,
norteado pelas mesmas crenças, garante uma continuidade de ensino, que visa minorar as
dificuldades inerentes já, à simples transição de ciclo. Corroborando, com a perspetiva de
Sacristan (1996), quando afirma que:
“ (…) transitar sem sobressaltos entre fases e níveis de ensino, é condição inerente ao êxito
escolar.”

Esta continuidade tem feito sempre parte da ambição do Colégio associando-se estreitamente
à sua curta história. Nos dois primeiros anos de funcionamento, a sua ação direcionou-se a,
alunos desde o pré-escolar, até ao 3.º ciclo do ensino básico. No ano letivo 2013/2014, foi
autorizado a oferecer serviços ao nível do Ensino Secundário. Garantindo isto, como refere
Barbosa, que:
“ (…) cada ciclo prepare para o ciclo seguinte e que o ciclo seguinte dê continuidade ao
anterior.”.

É assim assegurando o desenvolvimento integral e salutar do aluno e, claro está, ao êxito
escolar.
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2.1 Estrutura Organizacional

Pode dizer-se que o colégio apresenta uma estrutura organizacional com influências de dois
modelos distintos.
Por um lado, apresenta uma estrutura inerente a um Modelo Formal, já que está patente uma
hierarquia vertical, em que cada um será orientado/coordenado pelas definições emanadas,
pelos superiores hierárquicos, existindo um superior máximo que estabelece objetivos comuns,
mas não obstante, dada a primazia atribuída ao trabalho colaborativo e à parceria entre os
diferentes intervenientes, destacam-se traços característicos a um Modelo Colegial, em que é
privilegiado o diálogo ético, mediado por valores e acima de tudo o trabalho colaborativo
baseado em crenças comuns.
Esta dupla face organizacional garante, por um lado, a luta por objetivos comuns, o sentimento
de pertença e a responsabilização individual; por outro lado, a liderança, como forma de
estruturação.
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Quadro de Funções
Categoria

Função

Administração

Tomada de decisões em todos os assuntos relacionados

Diretor Administrativo/ financeiro

com a gestão da instituição.
É responsável por assuntos de natureza administrativa que

Diretor Geral

se mostrem necessários ou úteis ao funcionamento do
colégio.
Assegurar a articulação entre os professores, com os

Diretor Pedagógico

alunos, pais e encarregados de educação e responsabilizase pela gestão pedagógica e cultural do colégio.

Coordenador Ciclo
Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
Coordenador Geral

Coordenação de atividades e recursos pedagógicos,
promovendo a cooperação entre ciclos.
Responsável pela organização e gestão de atividades de
complemento curricular e outros projetos.
Responsável pela organização de cada departamento.

Coordenador de Departamento

Responsável pela representação de cada departamento
em Conselho Pedagógico.

Coordenador do Conselho de

Articular o trabalho desenvolvido entre as diferentes

Diretores de Turma

turmas, de acordo com a continuidade pedagógica.
Facilitar a implementação do projeto educativo junto dos

Diretor de Turma/ Professor
Titular

restantes elementos do Conselho de Turma, assegurando
a interdisciplinaridade e a comunicação com os
encarregados de educação dos assuntos do dia-a-dia do
seu educando.
Responsável pela organização da prática educativa do
grupo que dinamiza, em articulação com os restantes

Educador de Infância

grupos e níveis de ensino.
E a comunicação com os encarregados de educação dos
assuntos do dia-a-dia do seu educando.

Professor Titular
1.º CEB

Responsável pela organização da prática educativa da
turma da qual é titular, em articulação com docentes
coadjuvantes, com as restantes turmas e níveis de ensino.

Professor de Disciplina

Responsável pela organização e gestão curricular da

2.º e 3.º CEB e Ensino

disciplina que leciona, tendo como princípios orientadores,

Secundário

os definidos neste documento.
Responsável pelo Serviço de Psicologia e Orientação,

Psicólogo

estando as suas funções claramente definidas em
documento próprio.
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Auxiliar de Serviços

Auxiliar na organização e execução de tarefas

Administrativos

administrativas.

Auxiliar da Ação Educativa

Auxiliar de Serviços Gerais

Cozinheira
Motorista



Apoiar e auxiliar a prática educativa, nas diferentes
valências.
Responsável pela manutenção e limpeza dos espaços e
materiais.
Responsável pela confeção das refeições e pela
organização e manutenção dos espaços de refeição.
Transporte de crianças.

Recursos Humanos

A estrutura organizacional, anteriormente elencada, torna-se possível pelos recursos humanos
existentes no Colégio. Cabe referir que se trata de uma equipa jovem mas com um percurso
profissional e académico adequado às expectativas e necessidades que o Projeto demanda.
A Administração/ Diretor financeiro compõe-se por um só elemento, existindo ainda um
Diretor Geral responsável pela tomada de decisão e gestão diária das diferentes vertentes da
Instituição. Estas áreas são diretamente apoiadas por dois elementos, Auxiliar de Serviços
Administrativos. Existe, neste modelo de gestão a figura de Diretor Pedagógico, responsável
pela gestão académica dos professores e alunos a curto, médio e longo prazo, na definição de
modelos e vetores de crescimento para os discentes do Colégio. Este cargo é singular e não
colegial.
Dado o forte crescimento da Instituição, o quadro docente tem aumentado de ano para ano.
No ano de abertura, o corpo docente constituía-se por 17 elementos, distribuídos pelas
valências em funcionamento (pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino básico). No segundo ano,
com o alargamento para o 3.º ciclo, o número de docentes, aumentou para 26 elementos. No
ano letivo 2013/14 com a abertura da valência do Ensino Secundário, o número aumentou para
30 elementos. Prevê-se que no ano letivo 2014/2015 possa haver ainda um ténue crescimento.
Esta progressão traduz-se no gráfico seguinte:
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Distribuição do corpo docente, por níveis de ensino
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Gráfico 13.1 – Crescimento do Corpo Docente

A análise do gráfico sugere o crescimento do número total de docentes, contudo percebe-se
uma diminuição do número de docentes afetos à valência de pré-escolar, já que, deixaram de
transitar da Encosta dos Sonhos – empresa parceira – para as instalações do Colégio os
grupos de pré-escolar. Em projeção fica apenas a intenção de transitar os discentes de 5 anos,
internamente denominado de Pré-3 (o grupo que no ano seguinte transitará para o 1.º ano do
ensino básico, visando a facilitação de integração no Colégio, quer para os discentes quer para
as suas famílias).
No que respeita ao 1.º CEB, no ano 2011/2012, apenas estava em funcionamento uma turma,
daí a existência de, apenas um docente. A partir do ano 2012/2013, entraram em
funcionamento, as quatro turmas, tendo crescido o grupo de trabalho. Projeta-se aqui, a
possibilidade de, em anos vindouros, poder ocorrer o desdobramento de turmas, passando
assim a haver mais do que uma turma de cada ano.
Ao fazer-se a análise de crescimento dos docentes afetos aos 2.º e 3.º ciclos e, ensino
secundário, verifica-se um aumento, associado ao crescimento do número de alunos e à
distribuição dos mesmos pelas turmas correspondentes aos respetivos ciclos.
A “teia” organizacional do Colégio tenta dar resposta a todas as dimensões do ser humano,
consagrando assim a missão e a visão de escola, concebidas neste projeto. Assim sendo,
alguns

dos

docentes

contabilizados

acima,

dinamizam

também

as

Atividades

de

Enriquecimento Curricular, as quais merecerão atenção pormenorizada mais adiante. Importa
ainda referir que, o Colégio dispõe também de um leque diversificado de Atividades
Extracurriculares, que contam com a colaboração de profissionais habilitados para as áreas
que dinamizam, acrescendo cerca de oito elementos à equipa.
Também, de suma importância, para o desenvolvimento integral do aluno, surge o Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO), representado por uma Psicóloga, cujo contributo é
preponderante, no “ensino para cada um”, augurado pelo Colégio.
A dinâmica pretendida para a Instituição faz depender também de um grupo de quatro
auxiliares da ação educativa e serviços gerais, três funcionários responsáveis pela cozinha
e um motorista, cuja ação concorda, com os princípios orientadores gerais estabelecidos.
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No ano letivo 2013/2014, a equipa de trabalho do Colégio Nova Encosta, constituiu-se por 42
elementos. Claro está que, de acordo com as necessidades poderá haver um aumento de
funcionários, tendo em conta as necessidades vigentes, de forma que sejam assegurados e
ativados todos os pilares que constituem o ideário da instituição.
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2.2 Estrutura Física/ Recursos Materiais
Os ideais de Educação visionados pelo Colégio são também sustentados pela estrutura física,
ou seja, pelos recursos físicos e materiais de que dispõe. Segundo Escolano (1998):
“(…) a arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou seja, como um
elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela, seja bem explícita ou
manifesta.”,
já que
“(…) transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores, do
chamado currículo oculto.”.

Numa análise SWOT, a estrutura física constitui uma vantagem do Colégio, isto porque foi uma
estrutura construída de raiz, pensada para promover o desenvolvimento integral de
capacidades e a continuidade educativa. É suportado por um edifício com uma área bruta de
construção de aproximadamente 4500 metros quadrados, distribuída por três pisos, sendo que,
a maioria das salas de aula e espaços similares, desenvolve-se no piso que fica à cota do
arruamento principal.
Assim, no piso 0, existem: dez salas de aula, uma sala de artes visuais, um laboratório de
Física e Química, um laboratório de Biologia e Geologia, uma sala polivalente de apoio ao Préescolar e 1.º CEB, um espaço de Secretaria e atendimento ao público, uma reprografia e centro
de recursos, um gabinete médico, uma sala de atendimentos aos Pais e Encarregados de
Educação, duas baterias de instalações sanitárias e a sala de Direção Pedagógica.
No piso superior, piso 1, encontra-se: a Biblioteca, um auditório/sala de reuniões, uma bateria
de instalações sanitárias e, um espaço de passagem, amplo para realização de
exposições/feiras. Neste piso, encontram-se ainda os gabinetes da direção, diretamente
ligados à secretaria.
O piso inferior, piso -1, suporta os espaços destinados a refeições e confeção das mesmas
(cozinha, bar e refeitório). Além disso, neste situa-se: o pavilhão gimnodesportivo equipado
com três balneários – masculino, feminino e dos docentes, ginásio de apoio à prática de
educação física e às atividades extracurriculares, a sala de professores, um espaço informal
destinado à área de Informática, três salas de aula, uma sala de convívio destinada aos alunos,
uma bateria de instalações sanitárias, arrecadações e vestiários para funcionários.
Todos os pisos têm ligação vertical entre si e várias ligações ao exterior por portas de abertura
fácil. A solução encontrada, em termos de arranjos exteriores, contempla a vertente lúdica e
desportiva. Saliente-se que a distribuição dos espaços, assegura que, os locais destinados ao
uso e permanência dos alunos sejam amplamente iluminados com luz natural, e que a
ventilação dos mesmos seja primordialmente natural. Privilegia também a existência de
espaços amplos, para o desenvolvimento de iniciativas de diversas índoles, prevendo a
participação dos alunos na organização dos mesmos. Tal facto confere-lhe dinâmica e
adequação constante aos alunos que acolhe.
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Cabe ainda, neste ponto, fazer referência aos recursos materiais disponibilizados. Pretende-se
que estes recursos se adequem ao máximo àqueles para quem se destinam. Os quadros
interativos são uma aposta do Colégio, estando já algumas salas de aulas equipadas com os
mesmos e alternando com salas equipadas com vídeo projetores. Acrescente-se que o
trabalho das diferentes áreas, sejam artísticas, desportivas ou científicas, conta com recursos
materiais ajustados e adequados às necessidades dos nossos discentes.
Embora conscientes de que inovação educativa é muito mais do que inovação de recursos,
crê-se que, os recursos materiais, desde que, bem utilizados e integrados numa planificação
coerente, podem ser uma mais-valia. Assim sendo, existe uma preocupação do Colégio, em
manter-se atualizado e atento a novos recursos, que depois de analisados, poderão ajudar no
cumprimento da missão à qual se propõe.
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2.3 Oferta Educativa
A oferta educativa do Colégio Nova Encosta está intimamente ligada à premissa de que o
sucesso educativo passa pelo desenvolvimento de competências mais do que pela simples
transmissão de conhecimentos. Assim sendo, apresenta um leque variado de opções que
almejam conduzir o aluno ao conhecimento e reconhecimento das suas capacidades e que
constam de um horário coerentemente traçado, de forma a respeitar o salutar desenvolvimento
do aluno, e incentivando também à capacidade de gestão e rentabilização de tempo.
É então, com a aposta na qualidade daquilo que oferece, além do emanado pelas entidades
reguladoras, que o Colégio proclama a sua autonomia, marca a diferença e assegura a
qualidade.


Atividades Curriculares e de Enriquecimento Curricular

O desenho curricular do Colégio para os diferentes ciclos e anos de escolaridade fundamentase pelos princípios estabelecidos pelo Ministério da Educação e Ciência, acrescendo aos
mesmos, as particularidades inerentes ao currículo oculto do Colégio e do seu Projeto
Educativo.
A organização do ensino Pré-escolar tem como referencia as Orientações para a Educação
Pré-escolar (despacho nº 5220/97, de 4 de agosto), privilegiando as três áreas de conteúdo:
Área de Formação Pessoal e Social, Áreas de Expressão e Comunicação e Área de
Conhecimento do Mundo. Estas áreas articulam-se entre si e com as Atividades de
Enriquecimento Curricular, recorrendo a professores coadjuvantes, orientados pelo Educador,
e procurando a diversidade de experiências e conhecimentos. A articulação existente com a
Encosta dos Sonhos permite esboçar um crescendo ligeiro da Área de Formação Pessoal e
Social para as outras duas áreas ao longo dos três anos de pré-escolar. na complexidade nos
três anos referentes ao ciclo em questão.
O desenho curricular do 1º CEB fundamenta-se no Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e
nas alterações ao mesmo, constantes no Decreto-lei n.º 131/2013, de 10 de julho. Contempla
áreas curriculares disciplinares, sendo que, as expressões são coadjuvadas por docentes
especializados nas áreas e Apoio ao Estudo. Verifica-se também a existência de reforço nas
disciplinas de Português e Matemática (em anos de Teste Intermédio e Prova Final) e, de apoio
ao estudo e salas de estudo, como oferta de escola. Acresce-se, por último, que a Educação
para a Cidadania e o recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são
transversais a todas as áreas.
Existe ainda as Atividades de Enriquecimento Curricular, que vêm contribuir para um
desenvolvimento multidisciplinar. Assim no 1.º CEB, o Inglês, certificado e direcionado pelo
Projeto de Cambridge, assume grande importância no plano de estudos dos alunos e constitui
uma oferta de enriquecimento do currículo. As ciências experimentais são também uma aposta,
sendo o seu trabalho executado no Clube das Ciências. As áreas de enriquecimento, aqui
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enumeradas, são de frequência obrigatória, por se julgarem um complemento fundamental ao
desenvolvimento pleno do aluno.
A organização curricular do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico são asseguradas de acordo com
o disposto no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e pelo Decreto-lei n.º 131/2013, de 10 de
julho. Contempla ainda, como oferta, o apoio constante às necessidades do aluno, assegurado
pelo reforço nas disciplinas de Matemática, Português e Inglês.
O Ensino Secundário, no Colégio Nova Encosta, possibilita a frequência nos cursos científicohumanísticos de: Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Ciências e
Tecnologias. As matrizes curriculares foram desenhadas de acordo com as diretrizes
emanadas pela entidade competente para tal e pela legislação em vigor. Todas as opções do
Colégio, neste âmbito, foram devidamente analisadas, assegurando que serão a melhor aposta
de formação do aluno, garantindo que serão as opções ideais para o qualificar para as etapas
seguintes.
A oferta educativa neste ciclo de ensino traduz-se pelo reforço às disciplinas estratégicas de
cada curso.


Atividades Extracurriculares

O vasto leque de Atividades Extracurriculares ao dispor dos alunos surge também, como
potenciador dos pressupostos educativos do Colégio.
Estas agrupam-se em três academias. A Academia de Movimento que engloba: Hip-hop,
Ballet, Ginástica Acrobática, Karaté e Futebol; a Academia de Música que prevê a
aprendizagem de um instrumento, estando disponíveis: violino, guitarra, bateria e piano; e a
Academia de Línguas, que se direciona para: Inglês, Francês, Espanhol e Grego Clássico.
Estas atividades pressupõem uma inscrição facultativa nas mesmas. Percebe-se, por esta
diversidade, o objetivo de proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências em
diferentes esferas, e de acordo com as suas motivações e complementar para o discente.
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2.4 Serviços
A instituição pretende alcançar com toda a sua ação um elevado grau de satisfação dos seus
alunos e famílias. Assim, além do trabalho curricular desenvolvido, dispõe de diversos serviços
que visam colmatar as necessidades do seu público-alvo.


Serviço de Psicologia e Orientação

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) ambiciona promover uma atuação transversal a
todos os ciclos de ensino (desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário),
considerando como foco principal de ação, vários domínios essenciais, como: promover a
adaptação dos novos alunos ao Colégio e ao grupo turma, em parceria com os educadores,
professores titulares ou diretores de Turma e toda a comunidade escolar, no sentido de
desenvolver um sistema de relações saudáveis, facilitar o desenvolvimento de diferentes
competências, acompanhar a evolução dos alunos e/ou encaminhar para serviços externos
sempre que considere pertinente. Além do exposto, o SPO oferece um apoio psicopedagógico
personalizado, trabalhando individualmente e/ou em equipa com outros profissionais;
desenvolver uma exploração vocacional ativa e consciente das transformações da sociedade
atual, no sentido de contribuir para futuras escolhas vocacionais ajustadas à personalidade do
sujeito, aos valores e competências de cada um.
No Colégio, o serviço de Psicologia reparte-se em duas valências de avaliação/intervenção,
nomeadamente o serviço de Psicologia Clínica e da Saúde e o serviço de Psicologia Escolar.
O Serviço de Psicologia Escolar pretende desenvolver estratégias para fomentar o rendimento
escolar.
O Serviço de Psicologia Clínica e da Saúde direciona-se por outro lado, para todos os alunos, a
quem foram detetadas necessidades que justificavam um acompanhamento na valência de
Psicologia Clínica, por forma a reduzir a sintomatologia evidenciada e minimizar o impacto da
problemática na vida dos alunos, promovendo assim o bem-estar geral e psicológico dos
mesmos.


Serviço de Secretaria

Este serviço compreende o atendimento direto aos Encarregados de Educação, para:
pagamento de mensalidades, emissão de diversos documentos, aceitação de pré-inscrições e
inscrições, renovação de matrículas e/ou outros. É garantida a confidencialidade de todos os
assuntos tratados.



Serviço de Bar/ Refeitório

Estes serviços funcionam diariamente no Colégio. Asseguram que os alunos adquiram
hábitos alimentares ajustados a um estilo de vida saudável de acordo com a indicação e
supervisão de um nutricionista.
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Serviço de Transporte

Existe ao dispor das famílias, um serviço de transporte, devidamente identificado, que
assegura a deslocação dos alunos dentro e fora do concelho. Este serviço é efetuado por
pessoal certificado para tal, de forma que sejam garantidas todas as normas de segurança.
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2.5 Alunos
Quando se faz a caracterização de uma instituição com a índole desta, importa atribuir grande
ênfase, às características do seu público-alvo, ou seja, os alunos.
De uma forma global, são alunos provenientes de famílias que, analisadas sociologicamente,
retratam a era moderna. Predominantemente famílias nucleares e com agregados reduzidos;
ou famílias monoparentais. Em termos de habilitações académicas caracterizam-se por grande
heterogeneidade, verificando-se grande diversidade em termos de ocupação profissional, mas
salienta-se a existência de uma elevada taxa de pais que trabalham por conta própria.
Ao longo dos três anos de funcionamento, o Colégio tem tido um progresso notório, patente no
crescimento do número de alunos.
Em setembro do ano de 2011, o colégio iniciou o seu trabalho com 67 alunos, distribuídos
pelas valências de ensino Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. No ano letivo
seguinte, em setembro de 2012, o número de alunos perfazia um total de 135 alunos, sendo
que, no final do ano, em julho de 2013, esse número aumentara para 167. Em setembro de
2013, o número rondava os 181 elementos. Prevê-se que, em setembro de 2014, sejam 220 os
alunos aos quais o Colégio dará resposta.
Do gráfico seguinte consta a distribuição dos alunos por ciclos, ao longo do triénio que
culminou no ano letivo 2013/2014.

Distribuição dos alunos por ciclo
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Gráfico 21.1 - Distribuição do número de alunos, por ciclo, ao longo do triénio

Os dados apresentados referem-se ao início de cada ano letivo, facto que importa referir, uma
vez que, ao longo do mesmo, há por vezes, a integração de novos alunos.
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Aludindo para os dados referentes ao pré-escolar, percebe-se pela anáise do gráfico que era
uma valência bastante procurada, mas que tem sido alterado este cenário pelas necessidades
do meio envolvente e, principalmente, pelo histórico de trabalho desenvolvido já na Encosta
dos Sonhos direcionado para as valências de berçário, creche e pré-escolar. No ano letivo
2011/2012 transitaram da instituição, anteriormente referida, dois grupos para o Colégio. No
ano letivo seguinte, um dos grupos transitou para o 1.º CEB, outro manteve-se, recebeu um da
Encosta dos Sonhos e formou-se outro, com elementos novos. No último ano do triénio, está
patente um decréscimo do número de alunos, associado ao término de um grupo que, transitou
para o 1.º CEB, não tendo vindo nenhum da Encosta dos Sonhos.
Relativamente ao crescimento da valência de 1.º ciclo constata-se uma progressão, de ano
para ano, sendo, à data o ciclo com maior crescimento. Estendendo-se a oferta, do primeiro
para o segundo ano de funções, a todos os anos do ciclo, embora com menor frequência para
os 3.º e 4.º anos. A projeção aponta para que, em anos vindouros possa acontecer a
necessidade de se fazer o desdobramento de turmas, garantindo que cada uma, e tentando,
sempre que possível que as mesmas não vão além dos 20/22 alunos.
No respeitante ao 2.º e 3.º ciclos, o crescimento é também evidente. No ano letivo 2011/2012,
apenas funcionou uma turma de 5.º ano, em setembro do ano letivo 2012/2013, passaram a
funcionar 5.º, 6.º, 8.º e 9.º anos, embora este último com um número reduzido de alunos. No
ano letivo 2013/2014, acresceu uma turma de 7.º ano.
No concernente ao Ensino Secundário, percebe-se que entrou em funcionamento apenas no
ano letivo 2013/2014, com três turmas de 10.º ano, A, B e C,

juntas nas disciplinas

transversais e divididas nos cursos cientifico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciencias
Sociais e Económicas e Línguas e Humanidades e duas de 11.º ano, A e B, com os cusos de
Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades.
Para este triénio está já previsto o funcionamento do ensino secundário nos três anos, 10.º,
11.º e 12.º e nas três áreas.
Constituindo este documento um projeto e uma projeção, poderá fazer-se aqui aquela que será
poderá ser a distribuição dos alunos por ciclos no primeiro ano de vigencia deste Projeto
Edeucativo. O gráfico seguinte é representativo dessa projeção.
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Gráfico 23.1 - Previsão do número de alunos, por ciclo, para o ano letivo 2014/2015, 1.º ano do presente documento

A reflexão atenta

sobre todos os dados apresentados permite fazer algumas inferências,

destacando-se delas a heterogeneidade que caracteriza o grupo de alunos do Colégio, até ao
momento. Conclui-se que são alunos vindos de diferentes estabelecimentos de ensino, desde
o ensino privado, o ensino cooperativo e ensino público, lhes confere uma postura, face à
escola e ao seu percurso académico, bastante díspar de comportamentos, prestação
académica e sentimento de pretensa.
Outra inferencia passível de ser feita consiste na valorização, que se dá à continuidade
educativa, por quem procura o Colégio e a Encosta dos Sonhos, uma vez que é possível fazer
o percurso desde, a creche ao ensino superior, seguindo uma sequência pedagógica que foi
estruturada com base nesta condição.
Em 2015/2016, a turma do 5.º ano sera, já na sua maioria, constituido por alunos que fizeram
todo o seu percurso numa das duas Instituições – Encosta dos Sonho e/ou Colégio Nova
Encosta.
Importante referir que o número de desistências no triénio, não prefaz o número de alunos que
ingressaram, apenas num ano. Foram situações pontuais muitas vezes justificadas pela
conjuntura económica dos últimos anos, conjugado com o fato de não termos nem contratos de
desenvolvimento nem contratos simples de apoio às familias, em muitos casos, oposto à oferta
que existe na região.
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2.6 Sucesso/Insucesso Educativo: Diagnose
A análise da qualidade de uma instituição educativa passa fundamentalmente pelo sucesso/
insucesso dos seus alunos, académico, entradas no ensino superior e, em contexto profissional
futuro (este último ainda não passível de aferir dada a juventude do projeto).
Desta forma, neste ponto, faz-se uma diagnose do Colégio, no sentido de perceber, ao
patamar que chegaram, os seus alunos, em termos meramente académicos.
Nesta análise tomar-se-ão como indicadores de sucesso/insucesso educativo como:
aprovações/ reprovações, progressões de disciplina obtidas em avaliação interna,
classificações obtidas em avaliação externa e resultados de participação em concursos/
projetos/ olimpíadas.
Importa ainda referir que a análise respeita apenas ao ano letivo 2013/2014, por ser o que
coincidiu com o término do primeiro Projeto Educativo, e que serve essencialmente para
perceber se o caminho trilhado ao longo dos três anos conduziu ao esperado, por ser um ano
de referência pois, dos três, será aquele que mais se aproximou do ideal desejado e projetado
(o ensino pré-escolar não é contemplado neste ponto).


Aprovações e Retenções

Relativamente a este indicador, a aprovação em todos os ciclos foi de 100%.


Classificações (de disciplina) obtidas, em avaliação interna

As classificações obtidas trimestralmente constituem um indicador de eficácia do trabalho
desenvolvido. Estas classificações têm em consideração diferentes competências e
contemplam os vários saberes em ação (saber ser, saber devir, saber fazer e saber saber).
Para esta análise utilizar-se-á análise gráfica e escolheu-se as disciplinas consideradas
estruturantes no projeto e a nível nacional – Português e Matemática no caso do 1.º CEB;
Português, Matemática e Inglês no caso do 2.º e 3.º CEB. No Ensino Secundário, a análise é
feita através da média obtida, por disciplina, em cada período.
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1.º Ano
Percebe-se pela leitura dos gráficos que foi na área de Matemática que, maior número de
alunos atingiu o patamar mais elevado contudo, aquela em que é possível verificar um
decréscimo, do 1º período para os restantes, no que se refere ao número de alunos que
obtiveram menção “Suficiente”. No concernente à área de Português o equilíbrio está
patente.
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Gráficos 25.1 e 25.2 – Resultados Português e Matemática, no 1.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

2.º Ano
Na área de Português, a turma terminou o ano com 100% de sucesso, o mesmo não
aconteceu na área de Matemática em que se verifica uma taxa de insucesso de cerca de
6%. Importa referir que, no final do ano, na área de Matemática, o nº de alunos a atingir o
patamar máximo, foi superior a 50%. Na área de Português, no final do ano, foi quase
equitativa.
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Gráficos 25.3 e 25.4 – Resultados Português e Matemática, no 2.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE
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3.º Ano
Os gráficos sugerem que, na área de Português, a taxa de sucesso, foi de 100% ao longo
de todo o ano. Na área de Matemática, nos dois primeiros períodos, verificou-se uma taxa
de insucesso de cerca de 11%. Conclui-se também que, nas duas áreas, a taxa de alunos a
atingir o patamar máximo, foi progressiva.
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Gráficos 26.1 e 26.2 – Resultados Português e Matemática, no 3.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

4.º Ano
Por ser ano em que os alunos são submetidos a Provas Finais, existem menções
quantitativas.
A leitura dos gráficos evidencia uma progressão nas duas áreas, sendo no final do ano, a
taxa de sucesso de 100%. Verifica-se uma taxa de insucesso de 7% a Português, apenas
no 1º período e, 14% na área de Matemática.
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Gráficos 26.3 e 26.4 – Resultados Português e Matemática, no 4.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

Ciclo
Fazendo uma análise de ciclo, é interessante perceber que, a percentagem de alunos a
atingir o patamar “Muito Bom” ou nível 5 (no caso do 4º ano) é de 53%, enquanto, na área
de Português é de 39%. A progressão é mais lenta na área da Matemática, contudo o
patamar alcançado é superior.
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5.º Ano
Pela análise dos gráficos, a maior taxa de insucesso é na área de Português, que ronda os
15%, ao longo de todo ano. Na área de Matemática a taxa de insucesso é menor,
apresentando até, maior número de alunos a atingir o patamar máximo (nível 5). Inglês, no
final do ano apresenta uma taxa de sucesso de 100%.
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Gráficos 27.1, 27.2 e 27.3 – Resultados Português, Matemática e Inglês, no 5.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

6.º Ano
Relativamente à disciplina de Português, verifica-se que a taxa de insucesso, ao longo do
ano, foi de aproximadamente 25%. O patamar mais elevado foi alcançado por apenas 16%
dos alunos. Na disciplina de Matemática destaca-se um decréscimo da taxa de insucesso,
do 1º para o 2º período. Na disciplina de Inglês, no final do ano, a taxa de insucesso foi
nula, embora não exista um patamar médio, ou seja, 72% dos alunos, apenas, no limiar da
positiva e, os restantes 28%, no patamar máximo.
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Gráficos 27.4, 27.5 e 27.6 – Resultados Português, Matemática e Inglês, no 6.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

Ciclo
Fazendo uma análise do ciclo, no final do ano letivo 2013/2014, a taxa de sucesso na
disciplina de Português é de 80%, na disciplina de Matemática é de aproximadamente 95%
e na disciplina de Inglês de 100%.
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7.º Ano
Os gráficos apontam para uma progressão ao longo do ano, às três disciplinas, já que a
taxa de insucesso diminuiu. No final do ano, a média de sucesso a Português rondou os
62%, a Matemática os 79% e a Inglês, os 93%.
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Gráficos 28.1, 28.2 e 28.3 – Resultados Português, Matemática e Inglês, no 7.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

8.º Ano
Antes, de mais convém salientar que é uma turma com um número de alunos bastante
reduzido e que foi constituída apenas no ano letivo em análise, com elementos oriundos de
diferentes estabelecimentos de ensino. Fica apenas a referência gráfica não fazendo
sentido realizar a análise e/ ou considerar a mesma para os objetivos em causa.
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Gráficos 28.4, 28.5 e 28.6 – Resultados Português, Matemática e Inglês, no 8.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

Página 28 de 58

9.º Ano
A análise dos gráficos sugere uma ligeira progressão ao longo do ano, tendo este terminado
com, uma taxa de sucesso de 54% na disciplina de Português, 73% na disciplina de
Matemática e 100% na disciplina de Inglês.
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Gráficos 29.1, 29.2 e 29.3 – Resultados Português, Matemática e Inglês, no 9.º ano de escolaridade em 2013/2014, no CNE

Ciclo
Fazendo uma análise do ciclo conclui-se que a taxa de sucesso na disciplina de Português é
de 60%, na disciplina de Matemática 73% e na disciplina de Inglês 97%.
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10.º A (Curso Cientifico-humanístico de Ciências e Tecnologias)
A análise dos dados revela uma franca progressão nas disciplinas específicas do Curso,
sendo notória uma progressão acentuada da média da turma, do 1.º período para o 3.º
período, e entendida como natural por aquilo que é a transição de um ciclo do ensino básico
para o ensino secundário e as diferenças que isso acarreta, levando, não em muitos casos,
a notas muito irregulares nos primeiros meses de integração no novo ciclo.
Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Específica

Específica

Específica

Port.

Inglês

Filosofia

Ed. Fis.

Mat. A

Biol. /Geol.

Fis. e Qui. A

Geom. Descr.*

1.º P

12

14,25

16,13

14,75

13,25

14,71

13,25

18

2.º P

12,7

15,7

16,9

15,9

14,3

15,13

14,2

18

3.º P

14,2

17

18,2

18

15,2

16

14,3

19

*A disciplina apenas tinha um aluno matriculado

10.º B (Curso Cientifico-humanístico de Ciências Socioeconómicas)
(Nota: a turma é constituída por apenas 3 alunos, o que nos leva a não considerar os dados
abaixo estatisticamente fidedignos)
Os resultados apontam para uma estagnação ao nível das disciplinas de caráter específico,
não se registando evoluções significativas desde o primeiro período.
Geral

Geral

Geral

Geral

Específica

Específica

Específica

Port.

Inglês

Filosofia

Ed. Fis.

Mat. A

Economia A

Geografia A

1.º P

11

12,3

14

14,7

13

13

14,7

2.º P

10,7

13

14,7

16,7

13

13

13,7

3.º P

11

14,3

16,7

18,3

13,3

13

14,7

10.º C (Curso Cientifico-humanístico de Línguas e Humanidades)
(Nota: a turma é constituída por apenas 3 alunos, o que nos leva a não considerar os dados
abaixo estatisticamente fidedignos)
Neste Curso os resultados são díspares, pois embora disciplinas como Português e História
A revelem uma, ainda que ligeira, progressão, as disciplinas específicas, apontam para uma
tendência de retrocesso em relação ao primeiro período.
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Específica

Port.
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12,3
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11.º A (Curso Cientifico-humanístico de Ciências e Tecnologias)
Destaca-se claramente o bom aproveitamento da turma, que obteve, no final do ano letivo, a
todas as disciplinas, média superior a quinze valores. As disciplinas de Matemática A e
Português revelam uma franca progressão do primeiro para o segundo período, enquanto a
Biologia e Geologia e a Física e Química A houve progressão, mas de forma menos
evidente.
Geral
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11.º B (Curso Cientifico-humanístico de Línguas e Humanidades)
(Nota: a turma é constituída por apenas 1 aluno, o que nos leva a não considerar os dados
abaixo estatisticamente fidedignos)
A análise dos dados demonstram claramente as dificuldades ao nível das disciplinas de
Português e História A, e uma clara estagnação nas disciplinas gerais de Inglês e Filosofia,
bem como, na disciplina específica de Geografia A.
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Geral

Geral

Específica

Específica

Específica

Port.

Inglês

Filosofia

Ed. Fis.

Hist. A

Geografia

MACS

1.º P

9

14

14

18

9

14

11

2.º P

9

15

15

20

9

13

13

3.º P
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Ciclo
Salienta-se que houve uma progressão nas várias turmas, do Ensino Secundário, em quase
todas as disciplinas. Contudo, as mesmas são mais evidentes nas disciplinas bienais do
Curso de Ciências e Tecnologias. Será essencial rever as flutuações registadas ao longo do
período, bem como, a estagnação em certas áreas, mas que nestes casos parecem estar
diretamente ligadas ao número reduzido de alunos e estatisticamente não ser correto
associar-se à prestação das aulas e da exigência colocada nas mesmas. Destaque-se ainda
a disciplina de Português como uma área de melhoria, estaticamente distante das outras e
da discrepância que se verifica a nível dos exames nacionais de português e das outras
disciplinas.
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Classificações obtidas, em Avaliação Externa

Relativamente à avaliação externa, e iremos fazer esta análise por ciclo de ensino. Assim:


4.º ano

A média nacional na prova final de português foi de 3,11, enquanto internamente foi de
4,21 (uma discrepância positiva de 1,10, ou seja, 22% acima da média nacional).
A média nacional na prova final de matemática foi de 2,81, enquanto internamente foi de
4,00 (uma discrepância positiva de 1,19, ou seja, 23,8% acima da média nacional).
Olhando para os resultados como um bloco (português e matemática juntos – média de
4,11) podemos inferir, por comparação com o ano de 2013, temos uma discrepância
positiva de 1,15 (23%) e estando entre os 30 primeiros nacionais.


6.º ano

A média nacional na prova final de português foi de 2,90, enquanto internamente foi de 3,64
(uma discrepância positiva de 0,74, ou seja, 14,8% acima da média nacional).
A média nacional na prova final de matemática foi de 2,37, enquanto internamente foi de
3,64 (uma discrepância positiva de 1,27, ou seja, 25,4% acima da média nacional).
Olhando para os resultados como um bloco (português e matemática juntos – média de
3,64) podemos inferir, por comparação com o ano de 2013, temos uma discrepância
positiva de 1,01 (20,2%) e estando entre os 50 primeiros nacionais.


9.º ano

A média nacional na prova final de português foi de 2,80, enquanto internamente foi de 3,27
(uma discrepância positiva de 0,47, ou seja, 9,4% acima da média nacional).
A média nacional na prova final de matemática foi de 2,65, enquanto internamente foi de
3,00 (uma discrepância positiva de 0,35, ou seja, 7% acima da média nacional).
Olhando para os resultados como um bloco (português e matemática juntos – média de
3,14) podemos inferir, por comparação com o ano de 2013, temos uma discrepância
positiva de 0,41 (8,2%) e estando, possivelmente entre os 250 primeiros nacionais.


11.º ano

A média nacional no Exame Nacional de Física e Química A foi de 8,8 valores, enquanto
internamente foi de 10,78 (uma discrepância positiva de 1,90), mas ainda assim
ligeiramente abaixo das médias da Classificação Interna Final, e levando, em alguns casos
a descida da nota de Classificação Final de Disciplina.
A média nacional no Exame Nacional de Biologia e Geologia foi de 10,70 valores, enquanto
internamente foi de 15,87 (uma discrepância positiva de 5,13), e indo de encontro à média
da Classificação Interna Final, havendo uma discrepância de 0,2 valores entre Exames e
Notas Internas.
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A média nacional no Exame Nacional de Biologia e Geologia foi de 10,50 valores, enquanto
internamente foi de 12,50 (uma discrepância positiva de 2 valores), e que foi de encontro à
Classificação Interna Final, havendo uma discrepância de 0,5 valores entre Exames e Nota
Interna.
A média nacional no Exame Nacional de MACS foi de 9,0 valores, enquanto internamente
foi de 9,50 (uma discrepância positiva de 0,5), e estando ligeiramente abaixo da
Classificação Interna Final, havendo uma discrepância de 2 valores entre Exames e Nota
Interna.

Globalmente pode-se referir que o Colégio estará, tendo em conta resultados nacionais do
ano anterior, um posicionamento nos 30 primeiros no 1.º CEB; 70 primeiros no 2.º CEB;
250 primeiros no 3.º CEB e, 20 primeiros no Ensino Secundário.
Podemos afirmar também, e como seria expectável, até pelos projetos e orientações dadas
ao longo do tempo, que os grupos/turmas estão acima daquilo que é uma média nacional
(que tem outro tipo de fatores a influenciar a prestação académica dos seus alunos) e,
superando-a e indo de encontro as expetativas da Comunidade Escolar – o acreditar que é
um Projeto de Excelência e que visa a capitalização das potencialidades dos seus alunos e,
ao mesmo tempo, fornecendo-lhes ferramentas para a vida, mas também para estes
momentos que são essenciais e transversais no modelo de ensino em Portugal e na
persecução dos objetivos académicos futuros.
Referir, por último, que foi apenas a segunda vez que existiram provas finais/ exames
nacionais no Colégio e que os resultados são bastantes satisfatórios. Em certa medida,
permitem validar os processos adotados, mas sempre com a reflexão e tendo consciente
que não é um processo estante.
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Participação em projetos e outras iniciativas

Tal como inicialmente se sugeriu, o sucesso dos alunos é também traduzido pela participação
em diferentes Projetos e Iniciativas. Destacam-se aqui alguns:


a participação nas Olimpíadas da Matemática, em que foi obtido um 3º lugar a nível
nacional (medalha de bronze na gama alfa, nas olimpíadas Paulistas);



a participação no Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras, em que se obteve os
dois primeiros lugares;



a participação no II Concurso Internacional de Escritores Lusófonos Infanto-Juvenis “La
Atrevida”, em que foram selecionados dois textos para integrar o livro final para edição;



a participação, com a turma do 10.º ano, no concurso INOVA, sendo selecionado para
a fase regional, ao nível do empreendedorismo.
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Capitulo II – Prognose (O que queremos)

1. Missão, Visão
O Colégio Nova Encosta apresenta-se como uma instituição jovem mas, com uma missão
claramente definida. Uma missão que se reflete diariamente na vida do Colégio e da sua
comunidade, no seu curto, mas promissor, percurso.
“Saber, Saber ser, Saber Fazer e Saber Devir”, foram e são os ideais que estiveram na
origem da edificação de toda a estrutura e, claro está, que continuam a constituir a imagem que
a instituição quer e, tem de si mesma. O desenvolvimento de todas as dimensões do Saber,
aqui patente, converge com a missão última da educação, consagrada no documento
Educação um Tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional
sobre educação para o século XXI,
“(…) missão de fazer com que todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e
potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a capacidade de se
responsabilizar pela realização do seu projeto pessoal”.

A missão do Colégio Nova Encosta conflui com a missão última da educação, anteriormente
citada, ao augurar a formação de cidadãos autónomos, conscientes das suas capacidades e
acima de tudo capazes de definir desde cedo projetos de vida. Cidadãos que conhecem as
suas competências e que se preveem como parte responsável, de um todo. Encerra nesta
consciência o desenvolvimento do “Saber Devir”.
A par disto, prevê a educação e por consequência todo o seu trabalho, como responsável pela
preparação do indivíduo para a integração de uma sociedade global, tecnológica e científica.
Desta feita, indivíduos, técnica e cientificamente preparados, capazes de participar e interagir
num mundo altamente competitivo que valoriza, o ser-se flexível, criativo, dotado de espírito de
equipa e liderança, pensamento crítico, consciente e interventivo. Daqui advém o Saber Fazer
que permite a ação no meio e sobre o meio.
A consciência de que a educação deve preparar para um papel social encontra-se também
patente na missão do Colégio. O desenvolvimento do Saber Ser impera numa sociedade global
e preconiza não só o conhecimento de si mesmo, mas também o aprender a viver e
desenvolver projetos com os outros. Urgindo para isto uma educação de e para os valores,
assente na formação dos alunos como atores responsáveis, justos e autocríticos, de um Mundo
sem fronteiras. Dotando-os de capacidade de comunicação, argumentação e decisão.
Os ideais supracitados culminam numa escola vista como
“(…) espaço de partilha de conhecimentos, de exploração de conhecimentos, de
diálogo, ou seja, de construção. Uma construção alicerçada no princípio fundamental
de que cada aluno é único, e que, por isso, a função da escola será promover um
ensino para todos e para cada um. Por um lado um ensino inclusivo, aberto a todos e,
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por outro lado, um ensino capaz de responder às necessidades específicas de cada
um.” (in Projeto Educativo - Colégio Nova Encosta, 2012/14).

Consciente do desafio com o qual se comprometeu e para o qual investe, o Colégio almeja
ocupar um lugar de destaque, no panorama educativo das zonas populacionais que abrange,
sendo uma opção pela qualidade, exigência e ideais. Ambiciona, ao longo do tempo, e com o
decorrer da sua ação, formar alunos competentes, que se tornem em adultos qualificados,
competitivos e reconhecidos pela flexibilidade e capacidade de buscar conhecimento ao longo
de toda a vida, tendo assim, as competências necessárias para disputarem cargos diversos e
sendo empreendedores ao longo de toda a sua vida.
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2. Conceção de Educação
Traçadas já a Missão e a Visão, assumida e augurada pelo Colégio, torna-se quase claro o seu
posicionamento, no que concerne à conceção de Educação. Aliás, é este posicionamento,
claro, que permite traçar o “caminho” a seguir.
Subentende-se então que educar é mais do que o ato de transmissão de conhecimentos.
Educar, apoiando a perspetiva de Piaget, corresponde antes, à construção de sujeitos
autónomos de um ponto de vista social, cognitivo e moral. Construção que passa pela
mobilização coerente de conhecimentos. Consubstanciando-se aqui, a afirmação da educação
como desenvolvimento global de competências.
Segundo Perrenoud (1999:30),

"Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes,
capacidades, informações etc.). Para solucionar com pertinência e eficácia, uma série
de situações.”.

Assim, mais do que um aluno capaz de assimilar conhecimento, pretende-se um aluno capaz
de assimilar, acomodar e veicular conhecimentos. Em suma, a conceção de educação
perfilhada,

distancia-se

da

transmissão

de

saberes

e

modelos

pré-concebidos

e

descontextualizados, afirmando-se antes como propulsora de conhecimento, capaz de
desenvolver o gosto e o prazer de aprender, suportados em níveis de qualidade, exigência e
rigor. Pressupondo a aprendizagem como a integração de novos conhecimentos nos
conhecimentos prévios dos alunos, avaliando-os, contemplando-os e aprofundando-os. Mais
ainda, desenvolver a consciência de, porque e como aprender. Esta visão de educação traduzse e condiciona, o posicionamento face ao currículo e desenvolvimento curricular e, os
princípios da ação educativa, tidos como orientadores.
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2.1 Conceito de Currículo
O dia-a-dia num estabelecimento de ensino é fortemente determinado por influências internas
mas, também por inúmeras influências externas.
Por assim ser e, dada a importância atribuída à harmonia de práticas e à ação concertada
entre todos os intervenientes, urge num projeto desta estirpe, refletir sobre os conceitos de
currículo e desenvolvimento curricular, capazes de sustentar o percurso do Colégio no trilhar
da sua Missão.
Numa perspetiva tradicionalista, currículo é o programa, ou seja, elenco e sequências de
matérias e disciplinas. Pretende-se no entanto ir mais além e adequar esta definição, tendo em
vista um aluno mais do que “ser aprendente”, deixando para trás o conceito de currículo
“(…) uniforme, pronto a vestir.” (Formosinho, 2007).

Assim, consideramos currículo como uma realidade dinâmica, em constante atualização, o que
pressupõe uma filosofia, um conjunto de pressupostos culturais e ideológicos que estão por
trás, não só da sua elaboração, como da sua concretização. Como Carvalho refere,
“(…)currículo é o (…) elo de ligação entre aquilo que se pretende para a escola e aquilo
que acontece no dia-a-dia da sala de aula, nomeadamente no domínio das
aprendizagens que os alunos concretizam ou não.” (2010, p.24).

Em consonância com a sua intencionalidade educativa, o Colégio Nova Encosta, adota a visão
de três vertentes do currículo: o currículo formal, que diz respeito ao currículo uniforme, o
currículo informal, que engloba todo o leque de ofertas e atividades extracurriculares que o
Colégio tem ao seu dispor e o currículo oculto que, adotando a perspetiva de Sacristan
(1996), surge por trás da realidade aparente e que se deve a tudo o que rodeia a prática e
escapa à ação intencional dos professores. Fala-se aqui de todo o
“(…) conjunto de práticas educativas e processos pedagógicos que veiculam
aprendizagens diferentes das consignadas pelos objetos do currículo formal e
“abrangem” a aquisição de valores, socialização(…)” (Fontoura, 2000).

Estes pressupostos teóricos convergem com uma visão construtivista da educação e
consubstanciam em si o desenvolvimento de diferentes competências.
Dito isto, urge aqui, refletir sobre, “Como fazer?”, qual a forma de ação que permite a
exequibilidade dos “bastidores teóricos”.
A nossa prática, como se disse, subjaz a uma perspetiva construtivista, embora não se
assumindo uma posição dogmática. Isto é, crê-se que o alcance do intuito final, só se torna
possível, através de uma praxis flexível, que se construa e reconstrua de acordo com as
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necessidades, buscando as bases teóricas que melhor se ajustam. Cabe assim citar Fernando,
BECKER (1993),
“Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado e de que,
especificamente o conhecimento não é um dado, em nenhuma instância, como algo
terminado. Ele constitui-se pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais e constitui-se por força da sua
ação (…)”.

Atendemos assim a um processo de ensino/aprendizagem em mudança e adaptação, partindo
da consciência do aluno como ser uno e que à partida terá tudo para retirar conhecimento das
suas experiências. Daí a consciência de que o currículo deverá “munir-se” e propiciar o
desenvolvimento dos diferentes saberes, dotando o aluno de ferramentas, construídas pelo
conhecimento, que lhe permitam agir em diferentes circunstâncias.
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3. Princípios orientadores para a ação educativa

Os ideais assumidos estão também consagrados em princípios orientadores, que para além
dos emanados pelas entidades reguladoras do Sistema Educativo, pautam a ação de todos os
seus profissionais. Não somente do corpo docente, mas de todos os que de uma forma, ou
outra influem no processo ensino/aprendizagem.
Princípios que passam a explicitar-se:


Promover comportamentos de solidariedade, entreajuda e cooperação;



Permitir e fomentar a capacidade de argumentação e a tomada de decisão;



Respeitar a diferença, assegurando que as necessidades individuais de cada um serão
respeitadas e tidas em conta;



Responder à diversidade através da diferenciação pedagógica;



Valorizar saberes, atitudes e realizações alcançadas pelos alunos;



Tratar os alunos com justiça e equidade;



Assegurar uma formação integral que garanta a descoberta e o desenvolvimento dos
seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória, espírito crítico,
criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo o seu desenvolvimento
pleno e harmonioso;



Suscitar o compromisso de todos os parceiros, para que contribuam ativamente na
criação de uma escola entendida como entro ativo de aprendizagem intelectual, moral,
cultural, e profissional, representativa de um mundo em mudança;



Proporcionar aos alunos a participação em iniciativas de diferentes índoles,
confrontando-as com diferentes pontos de vista, visando o seu desenvolvimento
pessoal e social;



Dar lugar à inovação pedagógica;



Incentivar a responsabilização.

As linhas orientadores supracitadas assentam em valores como:


Responsabilidade, numa atitude de reflexão, implicação e desejo de atuar;



Sentido de justiça, no respeito por si próprio e pelo outro;



Cooperação



Espírito Critico;



Solidariedade.

Os princípios anteriormente referenciados, como se disse, estabelecem o caminho a seguir por
todos aqueles que intervêm no dia-a-dia do Colégio. Assegurando o princípio de educação
para todos e para cada um, erradica-se o conceito de criança recetáculo e também de
professor transmissor. Prevê-se antes, um aluno construtor e um professor “companheiro de
viagem”. Cabe assim, a este professor, mediador de aprendizagem, tornar o processo
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ensino/aprendizagem, num “lugar” dinâmico e estimulante, preocupando-se em propor
problemas de relevância emergente aos alunos, valorizando sempre o que constitui a
“bagagem” cultural, social e cientifica, destes. Esta dinâmica, prevista na relação entre
professor/aluno, advêm desde logo, da forma pela qual a instituição de ensino organiza o
trabalho docente.
Nesse âmbito, no Colégio Nova Encosta, assume crucial destaque, o trabalho colaborativo
entre docentes; a discussão de práticas; a partilha de experiências; a partilha de problemas e
dificuldades; o “abre as portas da sala de aula”; e permite assim uma ação multidisciplinar. Esta
visão de
“profissionalismo interativo” (Fullan e Hargreaves, 2001: 12),

visionada pelo Colégio percebe-se pela sua estrutura organizacional. A constituição de
Departamentos, com representantes de diferentes áreas e ciclos, a definição de Projetos
multidisciplinares e gestão integrada de currículo, a frequência de reunião dos coordenadores
dos diferentes ciclos, são estratégias organizacionais conducentes à interação e também à
responsabilização de todos na missão que é educar.
Outro ponto que reveste-se de igual importância é a formação contínua de professores. Sendo
o docente considerado um “companheiro de viagem” e já que cada “viajante” trilha o seu
caminho, importa que o primeiro, seja capaz de alicerçar todo o percurso do aluno. Para isso
necessita, além do trabalho sincronizado com outros, de uma constante formulação e
reformulação de práticas, e desta forma, a Instituição apoio os seus colaboradores,
nomeadamente docentes, nesta renovação constante, seja pela disponibilização de formação
“dentro de portas”, seja pela flexibilização de horários quando assim se impõe. Isto porque
figura a perspetiva de que esta cultura profissional é fundamental quer no desenvolvimento
profissional, quer ao nível do desenvolvimento pessoal dos professores e também no
desenvolvimento organizacional da escola.
Dito isto, na sua ação, o docente deve:


Aconselhar e apoiar o aluno em momentos de tomada de decisão;



Fomentar e moderar a aprendizagem colaborativa e cooperativa;



Delinear percursos de ensino, respeitantes da individualidade de cada um;



Propiciar um ambiente de aprendizagem, ajustado, rico em recursos e flexível;



Despistar, prevenir e colmatar lacunas, no processo de aprendizagem dos alunos;



Incentivar à participação das famílias, no percurso escolar dos alunos;



Consagrar e propiciar a criação de parcerias;



Transparecer uma atitude ativa face à sua própria formação, privilegiando a formação
contínua.
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4. Projeto Educativo

A preponderância do Projeto Educativo, como documento organizador, tem acompanhado a
crescente evolução e consolidação da autonomia, gestão e administração de estabelecimentos
de ensino. Apresenta-se como um documento estratégico, orientador da ação educativa da
instituição e como um instrumento operatório para os membros da comunidade educativa.
“O Projeto Educativo de Escola, foca o desenvolvimento da organização escolar no seu
conjunto (…). É relativo ao seu governo e organização, expressando a sua identidade
como instituição, as finalidades que a norteiam, as metas que escolheu e os meios que
se propõe pôr em prática, para as atingir.” (Canário, 1999),

sendo que, a sua elaboração
“(…) não representa um problema ou uma solução técnica, mas uma tentativa de
implicação de uma comunidade educativa: professores, alunos, encarregados de
educação, etc.” (Pacheco, 2001)

Prevê-se como uma reflexão da escola sobre si mesmo, sobre as suas práticas, sobre o seu
percurso, com o intuito último de ajustar a sua ação às suas pretensões.
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4.1 Metodologia para a construção do Projeto Educativo
Como fica patente pela definição de Projeto Educativo, anteriormente apresentada, este surge
da reflexão das várias estruturas do Colégio sobre si mesmo.
Foi adotada uma metodologia de trabalho participativa, constituindo-se uma equipa de trabalho,
com a função de liderar a execução do Projeto, articulando todos os elementos da comunidade.
A elaboração deste documento iniciou-se com a busca de dados provenientes de inquéritos
feitos a diferentes elementos da comunidade educativa (pais, professores, alunos …),
permitindo inferir essencialmente sobre, a funcionalidade da gestão e organização escolar
perfilhadas e, as aspirações/necessidades daqueles que procuram a instituição, ou seja a linha
de partida passou pela auscultação da comunidade.
Levado a cabo este processo coube analisar as informações obtidas, à luz dos pressupostos
teóricos tidos como pilares basilares.
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4.2 Princípios orientadores
Assumido o compromisso de assegurar uma educação; atenta às necessidades de cada um
(para todos e para cada um) e propiciadora do desenvolvimento de competências múltiplas e
potenciadora

de

sujeitos

interventivos,

socialmente

conscientes

e

participativos,

estabeleceram-se como, edificadores deste Projeto Educativo os seguintes princípios:
Princípio da individualidade/ universalidade: este princípio assegura a “educação
para todos e para cada um”, ou seja, prevê que todas as adaptações curriculares e
organizacionais atendam a todos os alunos, sendo que cada um é único e irrepetível;
Princípio da Escola como potenciadora de competências: relembra para o dever que
a escola tem, em proporcionar não só a acumulação de saberes, mas sim a
possibilidade de serem desenvolvidas competências, com base nesses saberes, sendo o
aluno capaz de as veicular em diferentes situações;
Princípio da Educação para formação de “Cidadãos do Mundo”: remete para o
desenvolvimento do “Saber Ser”, ou seja, para o desenvolvimento de competências
sociais, que permitam a integração do aluno num mundo em mudança, dotando-o de
consciência cívica, moral;
Princípio da responsabilização: este princípio prevê um compromisso, por parte de
toda a Comunidade Educativa, em contribuir para o sucesso educativo dos alunos.
Entronca também o princípio do trabalho por equipas educativas, na medida em que, a
partilha de experiencias e conhecimentos, será potenciadora de sucesso;
Princípio da inovação: alude para a necessidade de adquirir uma postura ativa face à
educação, capaz de acompanhar as mudanças e exigências sociais, seja em termos de
recursos, práticas ou formação contínua.
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5. Diagnóstico Estratégico - Análise SWOT

Passados três anos, desde a abertura do Colégio e, chegado o momento de traçar um novo
Projeto Educativo, torna-se premente, fazer um diagnóstico estratégico. Este diagnóstico
baseia-se numa análise do Colégio e de todas as condições externas que influenciam a sua
ação. Através da definição de Pontos Fortes, Pontos de Melhoria, Oportunidades e
Ameaças torna-se possível perspetivar o trabalho de forma mais sustentada.
A caracterização do Colégio como estrutura e organização, a análise de questionários de
avaliação feitos a professores, alunos e Encarregados de Educação e a tomada de consciência
de indicadores do meio, permitiram as seguintes conclusões:


Pontos Fortes


Construção de raiz do Colégio – considera-se um ponto forte, na medida em que,
assegura as condições físicas à consecução das suas metas;



Oferta Curricular – a matriz curricular definida pelo Colégio, para cada ciclo,
assegura o acompanhamento máximo do aluno e o desenvolvimento de
competências em função das necessidades do grupo/ turma;



Oferta Extracurricular – a diversidade presente na Oferta Extracurricular assegura
a formação multidisciplinar do aluno;



Documento(s) organizador(es) – crê-se que os documentos de base asseguram a
inovação e profissionalismo;



Critérios de formação de turmas – o princípio base que assegura, na maioria dos
casos, o número máximo de 20/ 22 alunos por turma, propiciam o ensino
individualizado;



Apoio às Famílias – o apoio prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação/
salas de estudo/ prolongamento/ transporte, bem como a sua funcionalidade deste
e de todos os outros serviços prestados pelo Colégio, garantem às famílias a
resposta a grande parte das suas necessidades;



Gestão organizacional – que propícia ao trabalho por equipas.
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Pontos de Melhoria


Curto historial do Colégio – a inexistência de um historial de dados externos que
atestem a qualidade de serviços (por exemplo, o n.º de alunos a ingressar o ensino
superior, em que cursos e faculdades; o ingresso no mercado de trabalho, a
consolidação dos resultados em provas finais e exames nacionais e o
posicionamento no ranking nacional de escolas, entre outros) dificulta a ambição
do Colégio em impor-se como primeira opção, no momento de escolha por parte
dos Encarregados de Educação, no que concerne aos critérios de escolha
meramente académicos. Esta lacuna é minimizada pela vantagem que o Colégio
tem em apresentar uma oferta diversificada, documentos organizadores de
qualidade e serviços de apoio às famílias;



Heterogeneidade dos grupos – por ser um projeto recente apresenta turmas muito
heterogéneas. Alunos com historiais distintos, vindos de instituições de ensino
variadas que dificultam a obtenção dos resultados esperados e um trabalho que
exige uma diferenciação pedagógica, dentro da sala, muito acentuada, reduzindo
por vezes, algum carater se sistematização que disciplinas têm e, impondo-se a
necessidade constante de ajustes e reformulações. Esta característica leva, por
vezes, também, à inexistência por parte dos alunos, de um sentimento de maior
pertença imediata,



Melhoria de comunicação e articulação de funções entre o corpo docente e a
equipa administrativa, ainda jovem e recentemente constituída enquanto grupo;



Alterações no corpo docente – as mudanças no corpo docente, justificadas em
grande parte pelo crescimento do Colégio, como por estar ainda em construção a
base de profissionais da Instituição, dificultam a padronização de comportamentos
destes face a determinados acontecimentos;



Perfil de Encarregado de Educação – anteriores experiências e vivências dos
Encarregados de Educação, noutras instituições, levam a perfis diferentes e ainda
em adaptação à realidade do Colégio: pais ativos, interventivos e conscientes da
finalidade última da Educação.
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Oportunidades


Abrangência das vias comunicação – a localização geográfica do Colégio e a
abrangência da rede viária que serve a estrutura são fundamentais na crescente
procura;



Escassez de opções de qualidade – o défice em termos de instituições de ensino
de qualidade revela-se como facilitador no crescimento do Colégio.



Constrangimentos


Algum estigma nacional relativamente a instituições de ensino privadas – de certa
forma, verifica-se, por parte de entidades públicas, a renitência em colaborar com
uma instituição privada de ensino;



Escassez de locais de interesse cultural e pedagógico, nas proximidades;

Os pontos de melhoria e os constrangimentos evidenciados, tendem a ser a colmatados com
base nos pontos fortes e nas oportunidades, sendo mais fácil contornar as limitações
intrínsecas do Colégio.
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6. Prioridades e Estratégias de Ação

Toda a análise, que antecedeu a elaboração deste documento, salientando-se os dados
auferidos na diagnose de sucesso/insucesso, e os pontos elencados na análise SWOT,
conduziu à definição de prioridades de ação para este Projeto Educativo. Prioridades que
traduzem aquilo que o Colégio é, e aquilo que pretende, subentendendo-se então a sua missão
e visão.
Na tabela seguinte, além de se enumerarem as prioridades, de as relacionar com a realidade
do Colégio, apresentam-se formas de ação.
Tabela 48.1 – Definição de Prioridades e Linhas de Ação para as atingir

Prioridades

Metas

Linhas de ação/estratégias

Consciencializar e conduzir

Reuniões de departamento, com a

os docentes à partilha de

abertura a docentes dos diferentes

experiências, imperando o

ciclos.

trabalho

Realização de reuniões de coordenação

por

equipas

educativas.

com vista à partilha de estratégias;
Definição conjunta de projetos;
Plano Anual de Atividades.

Consolidar

práticas

articulação

de

formal,

informal

destacando-se
Aludir à
responsabilidade
coletiva para a
melhorar o
sucesso
educativo.

de

currículo
e

oculto

aqui

Promoção de atividades no âmbito do
Plano

Anual

de

Atividades,

que

promovam a multidisciplinaridade.

a

pertinência das atividades
de enriquecimento curricular
e extracurricular.
Promover a articulação entre

Projeto de transição Pré-escolar/1º ciclo;

ciclos, com vista a minimizar

Plano Anual de Atividades;

o impacto de transição.
Minimizar o impacto que a

Promoção de um ensino individualizado;

heterogeneidade dos grupos

Salas de Estudo;

pode

Definição clara de competências a

ter

no

sucesso

educativo de cada um.
Reforçar

mecanismos

atingir.
de

desenvolvimento/
acompanhamento

Afinar o funcionamento das Salas de
Estudo;

e

recuperação dos alunos

Implementar

Planos

de

Acompanhamento Pedagógico, sempre
que tidos como proveitosos.

Fomentar a apropriação das

Diversificação de espaços e materiais,
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diferentes esferas do saber,

que conduzam ao desenvolvimento de

fora da sala de aula.

diferentes competências;

Promover

o

estudo

autónomo.

Salas de Estudo;
Atividades Extracurriculares;
Promoção de

workshops/

palestras/

ações de formação (para alunos), sobre
metodologias de investigação, pesquisa
e organização de trabalhos.
Melhorar

os

níveis

de

Salas de Estudo;

sucesso

na

área

de

Aulas de reforço;

Português.

Apoio pedagógico acrescido;
Participação em concursos e desafios
que envolvam e promovam a prática
contínua

e

o

desenvolvimento

de

diferentes competências: atividades do
Plano

Nacional

de

Leitura

(PNL),

Workshops/ concursos de leitura e
escrita.
Melhorar

os

níveis

de

Salas de Estudo;

sucesso

na

área

de

Aulas de reforço;

Matemática.

Apoio pedagógico acrescido;
Participação em concursos e desafios
que envolvam e promovam a prática
contínua

e

o

desenvolvimento

de

diferentes competências.
Consolidar

rotinas

de

Aplicação

avaliação conducentes ao

avaliação

sucesso

similares às provas finais/ exames.

na

avaliação

externa.

Simular,

de
e

testes/
critérios

Fichas
de

atempadamente,

de

correção

situações

análogas aos exames/ provas finais.
Valorizar/
incentivar

à

propiciar/

Organização de ações de formação

formação

orientadas para as necessidades dos

contínua de professores.

docentes;
Flexibilização de horários, com vista a
permitir a participação dos docentes em
ações de formação da sua escolha.

Prever a participação ativa

Previsão de atividades, no âmbito do

das

Plano

famílias,

também

a

levando-as
assumir

o

compromisso de conduzir

Anual

envolvam

de

pais/

Atividades,

que

encarregados

de

educação/ famílias;
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ao

sucesso

escolar

dos

alunos.

Planificação de atividades de turma,
que envolvam o contributo das famílias:
Projeto Pais de Mochila às Costas (1.º
CEB) e Famílias Ativas (Pré-Escolar).

Elevar as expectativas dos

Acompanhamento

pelo

Serviço

de

alunos relativamente ao seu

Psicologia e Orientação;

percurso académico.

Valorização dos esforços individuais dos
alunos;
Ações

previstas

no

Projeto

de

no

projeto

de

Cidadania;
Ações

previstas

Orientação Vocacional.
Desenvolver nos alunos o

Responsabilização e participação na

sentimento de pertença ao

organização de espaços comuns;

Colégio.

Participação

Conduzir

à

consciência

coletiva.

em

iniciativas

que

pressuponham

a colegialidade e a

representação

do

Colégio,

fora

da

própria Instituição;
Criação de grupos de alunos, com o
intuito

de

desenvolverem

projetos

conjuntos;
Planificação de atividades no âmbito do
Plano

Desenvolver o

de competências
cívicas, sociais e
morais.

de

Atividades

que

pressuponham a interação, no mesmo

“Saber Ser”,
dotando os alunos

anual

ciclo e entre os ciclos.
Promover

comportamentos

Apresentação de um código de conduta

adequados ao contexto do

desenvolvido

e

trabalhado

Colégio.

Educação para a Cidadania;

em

Criação de blocos específicos para a
Educação

para

a

Cidadania,

transversais a todos os Ciclos;
Acompanhamento

pelo

Serviço

de

claras

de

Psicologia e Orientação.
Uniformizar a forma de ação

Estabelecer

de docentes

atuação em situações exemplo;

e auxiliares

definições

face aos comportamentos

Contemplar

espaços

de

partilha

dos alunos.

(reuniões …) nos quais os professores
adotem, em conjunto, estratégias de
atuação.
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Aumentar

a

Projetar

parcerias

com

Atividades no âmbito do Projeto de

interação com a

entidades da região.

empreendedorismo;

comunidade.

Abrir as portas do Colégio à

Valorização da criação de parcerias

Comunidade.

para a realização de projetos, a nível
local e regional, preferencialmente, e
nacional.
Promoção de Atividades, no âmbito do
Plano

Anual

permitam

o

de

Atividades,

acesso

de/a

toda

que
a

comunidade.
Ações

previstas

no

Projeto

de

Empreendedorismo.
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Capitulo III – Implementação, Monitorização e Avaliação

1. Instrumentos de implementação do Projeto Educativo

1.1 Relação com outros documentos orientadores

A implementação do projeto educativo passa fundamentalmente por uma consciencialização da
missão assumida pelo Colégio, transparecida na ação diária dos diferentes intervenientes, na
sua estrutura organizacional, nos seus serviços e ofertas. A exequibilidade deste passa
também pela ação concertada com os outros documentos orientadores.
Aponta-se então como complemento, o Regulamento Interno e as suas respetivas adendas
posteriores, que se insurge como um documento de regulação e funcionamento da escola,
nomeadamente no estabelecimento de regras e normas que pautam a convivência entre os
diferentes intervenientes; e a preponderância do Plano Anual de Atividades, por ser um
documento de caráter operacional. Na medida em que visa planificar e programar as ações que
concretizam as metas definidas no projeto educativo, traduz aquilo que se pretende fazer, ou
seja, é a explicitação prática dos pressupostos teóricos.
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1.2 Subprojectos

Tendo como braços centrais o Regulamento Interno, o Projeto Educativo de Escola e o Plano
Anual de Atividades, bem como os pressupostos assumidos nos mesmos, trilham-se outros
projetos que asseguram a exequibilidade destes.

Salientam-se aqui:

O Projeto de Saúde e Sexualidade, que pretende fomentar atitudes saudáveis numa
perspetiva da saúde física e mental, promovendo uma maior consciencialização dos riscos
associados às relações interpessoais e sensibilizando para o mundo das emoções. Este é um
projeto transversal a todos os ciclos de ensino, em que se reajustam as temáticas e as
estratégias mediante a faixa etária e o nível de escolaridade em que se intervém.

O Projeto de Empreendedorismo, que objetiva a aquisição de competências essenciais que
possibilitem o desenvolvimento de ideias inovadoras, mudanças significativas ou a criação de
projetos. Neste sentido, o colégio acredita que ao investir desde cedo na educação para o
empreendedorismo, estar-se-á a apostar em cidadãos mais conscientes, mais adaptados às
exigências e desafios atuais, contribuindo para a satisfação pessoal e consequente bem-estar
de cada um.

O Projeto de Orientação Vocacional destinado a alunos do 3º ciclo em diante, uma vez que
constitui uma etapa de desenvolvimento fundamental, em que ocorre a construção da
identidade e em que o jovem poderá realizar de forma mais vincada uma exploração ativa, por
forma a ter maior facilidade de escolha em momentos de decisão vocacional, como é o caso do
9º e do 12º ano (uma vez que constituem anos de “transição” escolar). Assim, objetivase promover a exploração vocacional, pois sabe-se que o desenvolvimento vocacional, e a
escolha vocacional propriamente dita, irá ter repercussões profundas na vida futura de cada
aluno/a e por isso é fundamental os alunos estarem sensibilizados para as variáveis que direta
ou indiretamente irão interferir no processo de escolha/decisão vocacional.

O Programa Eco-Escolas procura implementar as orientações da Agenda 21, procurando
aplicar os seus conceitos e ideais na gestão da escola, envolvendo alunos, docentes e não
docentes, família, comunidade envolvente, autarquias, empresas entre outras entidades. É
então nesta articulação conjunta de várias entidade que aos alunos é pedido que intervenham
e tomem consciência da importância do ambiente e da vida da escola. Os objetivos primordiais
deste Projeto giram em torno dos conceitos, Encorajar, Reconhecer, Encorajar, Motivar,
aplicados numa atitude de consciência ambiental.
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Fases de desenvolvimento do projeto Educativo
Como qualquer projeto, após a recolha de informação, o seu tratamento e análise, esboço e
construção, que constitui apenas pelo início, sofrerá nos momentos subsequentes diferentes
fases, fases que não têm um tempo de ocorrência estanque, mas sim uma inter-relação.
O processo de implementação, que se inicia por uma fase de divulgação. Após ser aprovado
em Conselho Pedagógico, será divulgado através dos meios convencionais, designadamente
através da distribuição de exemplares em locais de consulta (secretaria do Colégio, página
web) e apresentação em reunião de Encarregados de Educação. Esta divulgação será feita ao
longo de todo o processo de implementação, e a todos os novos e futuros Pais e Encarregados
de Educação desta Instituição. Aquando desta fase prevê-se ainda a implementação
propriamente dita que contempla a articulação com outros documentos orientadores, de forma
a responder às prioridades traçadas e a alcançar as metas definidas e a execução de todas as
medidas inerentes, como por exemplo o Plano Anual de Atividades e outros.
A implementação das diretrizes constantes no Projeto Educativo só se torna ajustada se passar
também por um processo de monitorização constante. Este acompanhamento, levado a cabo
por uma equipa multidisciplinar, observa: a sua relevância, coerência, eficácia, impacto e
eficiência. Indicadores que se explicitarão mais adiante.
A monitorização pode ser considerada uma ferramenta do processo de avaliação, já que
todas as conclusões retiradas servirão para reajustar as medidas ao longo da implementação
do projeto. No fim de cada ano de implementação será elaborado e divulgado um relatório de
avaliação que dará conta da exequibilidade do projeto.
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2.1 Processo de Avaliação: Monitorização do Projeto e Indicadores

Enquanto ferramenta promotora de qualidade e eficácia da ação educativa, o Projeto Educativo
deve ser avaliado. Avaliação, esta, que deve ser entendida como um processo regulador, de
análise e reflexão, na medida em que permite uma observação critica, conducente à mudança
e melhoria de práticas.
Em instância última visa medir o grau de realização das ações, medidas e atividades
consumadas, aufere os resultados obtidos e as metas alcançadas.
Tendo em conta o dinamismo inerente à Educação, este processo de avaliação realizar-se-á
em vários momentos. Assim contempla uma avaliação intermédia, no final de cada ano de
implementação, que visa perceber a pertinência e atualidade das prioridades definidas na fase
de construção, a fim de fazer os ajustes necessários e, sempre que necessários. Nesta
perspetiva, a avaliação do Projeto Educativo é entendida não como o encerramento de todo o
trabalho nele preconizado, mas o habitual recurso à reflexão, impedindo que o projeto cristalize
e desatualize (Barroso, 1992).
A monitorização deste projeto será feita por uma equipa multidisciplinar, formada pelos
coordenadores das diferentes valências de ensino, em representação dos docentes que
coordenam e dos alunos dos seus ciclos. Os indicadores tidos em conta neste
acompanhamento serão:
Relevância, avaliando em que medida, as prioridades e metas estabelecidas contribuem para
melhorar as lacunas detetadas no Colégio;
Coerência, permitindo avaliar em que medida as prioridades e metas traçadas se articulam
numa lógica meio/fim; verificar se os recursos existentes são suficientes para fazer face às
necessidades apontadas e às metas definidas e verificar se o tempo de ação é suficiente para
alcançar o pretendido;
Impacto, visando auferir se as definições traçadas foram adequadas ao alcance da missão
última estabelecida;
Eficiência, permitindo avaliar a relação entre esforços e resultados obtidos.
Nos Relatórios de Avaliação Intermédia (realizado no final de cada ano letivo) e Final
(realizado o final do triénio), serão tidos em conta os indicadores anteriormente referenciados,
acrescentando-se também a Eficácia do Projeto. Avaliando esta, em que medida os resultados
visionados foram alcançados, quais os desvios verificados e a sua justificação.
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2.2 Instrumentos de Avaliação

A avaliação do projeto será feita com recurso a instrumentos variados, que permitam a recolha
da informação necessária. Recorrer-se-á então a:


Inquéritos à comunidade escolar;



Relatórios de atividades, de projetos, de serviços, do Plano Anual de
Atividades e do Serviço de Psicologia e Orientação;



Análise de Atas;



Análise de Avaliações Internas;



Análise de Avaliações Externas.
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Conclusão
Este projeto Educativo, juntamente com outros documentos orientadores (RI e PAA),
constituem os “suportes” de toda a ação do Colégio.
O sucesso da exequibilidade dos pressupostos enunciados neste Projeto depende, à partida,
de uma divulgação plena, que permita o envolvimento de toda a comunidade educativa.
Apenas com o envolvimento, e compromisso de todos, poderá ocorrer a implementação célere
das medidas de ação, capazes de colmatar as prioridades definidas e, ao mesmo tempo,
realizar o processo de avaliação, que garantirá o reajuste constante.
Sendo este Projeto Educativo fruto da necessidade de adaptações e adequações constantes
em meio escolar, não se dá por concluído no momento de construção. Constitui-se, isso sim,
como um documento inacabado, passível de reformulações e ajustes sempre que necessário.
Estas reestruturações juntar-se-ão ao documento original, em forma de adenda(s).
Implementar-se-á durante três anos, sendo da responsabilidade da Direção Pedagógica e do
Conselho de Coordenadores, o acompanhamento da sua implementação, acompanhamento
que compreenderá uma das mais nobres ações em meio educativo – a reflexão!

_____________________________
(Filipa Raquel Barbosa Silva, Coordenadora do ensino Pré-Escolar)

_____________________________
(Rita Filipa Fernandes Lemos, Coordenadora do 1.º CEB)

_____________________________
(Susana Ribeiro, Coordenadora do 2.º CEB)

_____________________________
(Cristina Azevedo, Coordenadora do 3.º CEB)

_____________________________
(Paulo Miguel Sousa, Coordenadora do Ensino Secundário)

_____________________________
(Rui Miguel Faria de Azevedo, Diretor Pedagógico)

_____________________________
(Sónia Filipa Barbosa Silva, Diretora Geral)
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