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“O Projeto Educativo de Escola confere
sentido à gestão estratégica por ser através dele que os órgãos de gestão
escolar e os atores escolares exercitam, no âmbito das margens de
autonomia, das competências e capacidades de ação, o papel de
construtores de novos cenários e indutores de novas dinâmicas”
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(Silva E., 1999, p. 97).

INTRODUÇÃO

O projeto educativo da Escola pretende espelhar os princípios e os valores em que nos
sustentamos e as orientações estratégicas traçadas, com vista a alcançar as metas
definidas. A base desta construção traduz a nossa realidade, singular e específica, na
qual interagem, de forma participada, os principais intervenientes da Comunidade
Educativa que dão vida a este projeto.
Sendo a Escola uma organização dotada de uma identidade e dinâmica própria,
encontrando-se em constante aprendizagem e atualização, afigura-se como necessário
que os seus documentos estruturantes acompanhem este progresso. Neste sentido, o
Projeto Educativo que agora construímos e que irá vigorar nos próximos três anos, surge
da necessidade de redefinirmos a nossa política educativa de acordo com a realidade
atual, onde a informação e o conhecimento circulam a um ritmo alucinante e onde se
assiste a mudanças sociais e económicas de grande impacto e para as quais a Escola
deve estar, particularmente, atenta. Neste contexto, assumimos como preocupação
central a oferta de um ensino de qualidade, ajustado às exigências de uma sociedade
cada vez mais complexa e competitiva e que impõem, aos cidadãos ativos e informados,
a necessidade de utilizarem um conjunto diversificado de competências, conhecimentos
e saberes.

Ancorado nestes pressupostos construímos o Projeto Educativo da nossa Escola que

1. Identificar a Escola, explicitando os seus princípios e valores orientadores

do processo educativo.
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pretende cumprir as seguintes funções:

2. Adequar a organização dos recursos e o funcionamento interno em função

das metas ambicionadas.
3. Constituir o referencial para a avaliação e para a melhoria da qualidade

educativa.
4. Disponibilizar informação sobre a oferta educativa da Escola.

Em termos estruturais o Projeto Educativo está organizado em cinco grandes partes.
Uma primeira que apresenta a identidade da Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL e a
sua herança histórica e ideológica.
A segunda parte e terceira parte dedicam-se à caracterização da Escola e da Comunidade
Educativa, respetivamente.
A quarta parte apresenta o seu plano estratégico concretizado na definição das áreas
prioritárias, dos objetivos e estratégias pedagógicas a implementar e as metas
quantificáveis a alcançar.
Na quinta e última parte, apresenta-se a periodicidade, metodologias e instrumentos de
avaliação, culminando-se com a indicação do período de vigência e dos meios que serão
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agilizados para se proceder à divulgação do Projeto Educativo.

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 2013/2016

Após a recolha de dados e informações e sua análise, apresenta-se de seguida uma
síntese das conclusões:
Pontos Fortes
Partilha de conhecimento, de informação e de boas práticas;
Articulação com outras Instituições educativas de ensino não superior e superior;
Parcerias com entidades locais;
Trabalho de equipa multidisciplinar;
Circulação eficiente da informação;
Projetos integradores que permitem o desenvolvimento de competências
transversais para todos os ciclos de estudos;
Implementação de instrumentos reguladores da aprendizagem dos alunos (questões
de aula, testes comuns, aulas de preparação para provas e exames);
Valorização da Escola Inclusiva;
Recetividade à mudança;

Relacionamento de proximidade com os Pais/ E.E. e alunos, através de projetos e
programas formativos/ interventivos;
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Serviços de proximidade com a comunidade;

Projeto de desenvolvimento/ consolidação de métodos e técnicas de estudo pelo
Departamento de Psicologia e Orientação escolar em colaboração com o
Coordenador de ano ou Diretor de Cursos/Turma;
Plano de Atividades Diversificados;
Excelentes infraestruturas e equipamentos;

Pontos Fracos
Falta de cultura de trabalho de grupo;
Partilha entre os alunos de 3º ciclo do Ensino Básico e os alunos do Ensino
Secundário;
Falta de envolvimento e responsabilização de alguns Pais/Encarregados de
Educação;
Leitura e exploração de textos de cariz científico no 2º, 3º ciclos dos Ensinos Básico
e Secundário;
Reduzido investimento pelas diferentes disciplinas na tipologia de questões e
vocabulário específico;
Registo em caderno de significados de vocabulário específico de cada disciplina.

Metodologias e Estratégias de Melhoria

Intercâmbio de experiências entre vários ciclos de estudos;
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Trabalho de pares;

Trabalho colaborativo entre o Departamento de Psicologia e Orientação escolar, o
G.A.A.F. e o Coordenador de ano ou Diretor de Curso/ Turma;
Análise sistemática transversal dos resultados académicos e implementação de
medidas de melhoria em consonância com os recursos da escola e respetiva
avaliação;
Leitura de textos científicos, selecionados nos respetivos Departamentos
Curriculares nos diferentes ciclos de estudos;
Criação pelos Departamentos Curriculares de uma Check List de tipologia de
questões e vocabulário específico para exploração nas aulas;
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Criação de um caderno de significados de vocabulário específico de cada disciplina.

I. PARTE – A IDENTIDADE DA DIDÁXIS

1. IDENTIFICAÇÃO E HISTORIAL DA DIDÁXIS

“Quem recua no tempo, avança no conhecimento.”
Debray, 1994

A Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL foi constituída, por escritura a 15 de Julho de
1975, como resultado da conjugação de esforços da componente humana do Externato
Delfim Ferreira de Riba de Ave, com o objetivo de ultrapassar a crise por que passava
o Ensino Particular, decorrente dos acontecimentos que se seguiram à revolução de Abril
e para defesa legítima da liberdade de ensino. Numa atitude prospetiva e de inovação,
definiu uma estratégia de educação e de desenvolvimento que conquistou a adesão
massiva das famílias e dos jovens da região.
Entre 1975 e 1987, a Didáxis exerceu a sua atividade nas instalações do Externato
Delfim Ferreira, como cessionária da exploração. Em 1977, concretizou a compra de

instalações, o que veio a acontecer, de forma definitiva, no ano letivo de 1987/88.
Atenta às necessidades do Concelho de Vila Nova de Famalicão, decide alargar a sua
intervenção, através da construção de instalações escolares em Vale S. Cosme, que
11
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um terreno na Quinta da Agra, em Riba de Ave, para implantação das suas próprias

visem superar as carências identificadas ao nível do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário. Assim, no ano letivo de 1987/88, entra em funcionamento a Didáxis
– Vale S. Cosme.
Os dois estabelecimentos de ensino da Didáxis inserem-se no setor do Ensino Particular
e Cooperativo do sistema educativo e institucionalmente:
Enquadram-se nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objetivos do
sistema educativo e são considerados parte integrante da rede escolar;
Adotam os mesmos planos curriculares e conteúdos programáticos do
ensino a cargo do Estado;
Têm Contratos de Associação;
Gozam de Autonomia Pedagógica por tempo indeterminado para os 2.° e
3.° Ciclos do Ensino Básico e para o Ensino Secundário.
Apesar do seu enquadramento institucional, o modelo de organização e de gestão
pedagógica difere dos modelos das escolas do Estado e dos modelos tradicionais das
escolas particulares. Em termos estatutários, são dois os tipos de órgãos da Cooperativa
Didáxis: gestão administrativa e gestão pedagógica. A gestão administrativa da
Cooperativa é comum às duas escolas; a gestão pedagógica possui estruturas
independentes.
A sua ação pedagógica, essencialmente orientada para a inter-transdisciplinaridade,
inspira-se em princípios educativos que privilegiam a pessoa em todas as suas
dimensões, à luz da doutrina e dos princípios cooperativos. De acordo com a filosofia
do cooperativismo integral, a atuação pedagógica da Didáxis caracteriza-se pela
democracia e pela participação efetiva, quer ao nível da gestão, quer ao nível dos
processos de ensino/aprendizagem. Todas as estruturas organizacionais de gestão estão

alunos.
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orientadas para favorecer a integração social e o desenvolvimento pessoal e escolar dos

2. MISSÃO

A Didáxis assume como missão primordial dotar cada um dos seus alunos de um
conjunto de competências e conhecimentos estruturantes, que lhes permitam explorar e
desenvolver as suas capacidades, integrar-se de forma ativa e responsável na sociedade
e contribuir, proativamente, para a vida económica, social e cultural do país. Assente
nestes princípios concetuais, pretendemos promover a educação e formação escolar não
superior nas diversas modalidades previstas no Sistema Educativo e noutros sistemas de
formação e qualificação, desenvolvendo, para o efeito, um ensino de qualidade e
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excelência.

3. PRINCÍPIOS E VALORES

Os princípios e valores que norteiam a atuação da Didáxis permitiram-nos construir um
Projeto Educativo autónomo e alicerçado:
Nos valores e princípios do cooperativismo;
No respeito pela liberdade de aprender e ensinar;
No direito das famílias orientarem a educação dos filhos.
Oferecemos diversificadas opções curriculares sustentadas:
No direito à educação para todos;
No princípio da igualdade de oportunidades;
No respeito pelas diferenças individuais;
No direito de aprender ao longo da vida.
A opção estratégica da Didáxis que constitui um quadro de operacionalização e de
orientação educativa aposta:
Na coesão ética e social dos membros que constituem a cooperativa e dos seus
trabalhadores;
Num modelo de gestão empresarial da cooperativa que suporta as Escolas;
Na qualidade educativa e pertinência das ofertas formativas às necessidades das
famílias, dos jovens e dos agentes económicos da região, sustentada nos seguintes

Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação; iii) Estabilidade,
formação e qualificação dos recursos humanos; iv) Inovação pedagógica e
qualidade dos serviços; v) Enraizamento social da Escola na comunidade
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aspetos: i) Modernização de infraestruturas (instalações e equipamento); ii)

(famílias, empresas, instituições); vi) Fidelização de clientes; vi) Racionalização
de meios e recursos; vii) Fomento de Parcerias/Intercâmbios Nacionais e
Comunitários; viii) Acompanhamento e avaliação externa do desempenho da
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Escola.

4. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA DIDÁXIS

Organograma
A Administração e a Gestão da Didáxis são asseguradas por órgãos próprios que se
estruturam segundo o organograma seguinte:
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Figura 1 – Organograma da Didáxis

Recursos humanos
No ano letivo 2016/2017, a Didáxis - Cooperativa de Ensino, CRL conta no seu efetivo
com 282 trabalhadores, sendo que 6 docentes prestam serviço nas duas escolas,
distribuídos da seguinte forma:

Colaboradores

Didáxis
Riba de Ave

Didáxis
Vale S. Cosme

Total

Docentes
Não Docentes

88
68

81
51

169
119
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Tabela 1 – Recursos Humanos da Didáxis

II. PARTE – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

O ensino ministrado na Didáxis – Riba de Ave era tradicionalmente gratuito, uma vez
que os custos eram financiados pelo Estado no âmbito de “Contrato de Associação”.
No ano letivo 2017/2018 e na sequência da decisão tomada pelo Ministério da Educação,
aquele financiamento apenas abrangeu as turmas de 5.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade,
iniciando-se, por isso, uma turma de 7.º ano com financiamento privado.
O território educativo da Didáxis compreende as freguesias de Riba de Ave, Delães,
Bairro, Oliveira S. Mateus, Oliveira St.ª Maria, Landim, Pedome, Guardizela,
Serzedelo, a União das freguesias da Carreira e Bente e a União das freguesias de
Ruivães e Novais.
Para facilitar as deslocações dos alunos, a escola oferece um serviço de transporte
constituído por uma frota de 7 autocarros que transposta diariamente cerca de 1150
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alunos.

1. O MEIO ENVOLVENTE

O concelho de Vila Nova de Famalicão situa-se no Litoral Norte, entre as cidades do
Porto, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa do Varzim e Barcelos e conta com cerca
de 134 mil habitantes. Do concelho fazem parte 34 freguesias que totalizam uma área
de 201,7 km2. Em 2012, o concelho apresentava uma taxa de natalidade1 de 7,7‰, uma
taxa de mortalidade2 de 7,1‰, uma taxa de nupcialidade3 de 3,0‰, uma taxa de
crescimento efetivo4 de -0,17% e um índice de envelhecimento5 de 91,9%. Entre 1991
e 2001, a população do concelho cresceu 11,6%, no entanto, entre 2001 e 2011 cresceu
apenas cerca de 5%. Este crescimento apresenta, contudo, oscilações acentuadas nos
quatro grupos etários contemplados. Enquanto que nos dois primeiros, correspondentes
aos grupos etários de 0-14 e 15-25 anos, há uma diminuição de 9,8% e de 19,4%
respetivamente; nos grupos etários de 25-64 e +65 anos assiste-se a um crescimento de
10,8% e 36,3%, respetivamente.

1

Taxa de natalidade: Número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à

população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes).
2

Taxa de mortalidade: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à

população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes).
3

Taxa de nupcialidade: Número de casamentos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à

população média desse período (habitualmente expressa em número de casamentos por 1000 (10^3) habitantes).
4

Taxa de crescimento efetivo: Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil,

5

Índice de envelhecimento: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número

de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente pelo número
de idosos por cada 100 pessoas dos 0 aos 14 anos).
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referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes).

Figura 2 – Mapa do Concelho de Vila Nova de Famalicão

A população efetiva deste Concelho desenvolve a sua atividade económica,
predominantemente, na área das indústrias transformadoras (cerca de 52,8%) e no
comércio, hotelaria e restauração (16,6%). O gráfico 1 apresenta de forma
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pormenorizada a distribuição da população pelas respetivas áreas.

Atividades
financeiras,
imobiliárias e
serviços às
empresas
7,3%

Transportes,
armazenagem e
comunicações
2,0%

Agricultura,
silvicultura, caça e
pesca
0,7%

Produção e
distribuição de
eletricidades, gás e
água
0,6%
Indústrias extrativas
0,1%

Administração
pública, saúde e
outros
9,2%
Construção e obras
públicas
10,7%

Indústrias
transformadoras
52,8%

Comércio, hotelaria
e restauração
16,6%

Gráfico 1 - Atividades desenvolvidas pela população do concelho
(Fonte: http://where-to-invest-in-portugal.com)

Relativamente ao desemprego, o concelho de Vila Nova de Famalicão apresenta uma
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taxa de 15,5%, fruto da conjuntura económica e social que caracteriza a sociedade atual.

2. RECURSOS CULTURAIS E AMBIENTAIS

Os recursos culturais e ambientais ao dispor da Escola são variados (cf. descrições em
anexo A):
 Casa de Camilo – Museu e Centro de Estudos;
 Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave;
 Museu Bernardino Machado;
 Igrejas românicas de Arnoso STª Eulália e de Antas;
 Museu de Arqueologia;
 Museu da Guerra Colonial;
 Museu dos caminhos de ferro de Lousado;
 Museu de Arte Sacra;
 Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão;
 Polo da biblioteca Municipal em Riba de Ave
 Arquivo Municipal;
 Casa da Juventude;
 Casa das Artes;
 Fundação Cupertino Miranda;
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 Parque da Devesa.

3. INSTALAÇÕES ESCOLARES

A Escola possui as seguintes instalações escolares:
Instalações escolares

Bloco A

- 19 sala de aula
- 1 sala de impressões para professores
- 1 reprografia e impressões para alunos
- 1 papelaria

Bloco B

- 2 laboratórios de ciências naturais
- 1 laboratório de química
- 2 salas de informática
- 1 sala de multimédia
- 15 sala de aula

Bloco C

- 2 sala de educação visual e tecnológica
- 1 sala de educação tecnológica
- 1 oficina de energias renováveis e serralharia
- 1 oficina de eletricidade e eletrónica
- 1 sala de apoio a eletricidade
- 1 bar/espaço polivalente

Bloco D

- 5 salas de aula
- 1 Gabinete da secretária da Direção Pedagógica
- 1 Sala dos Coordenadores de Departamento
- 3 gabinetes de atendimento aos Encarregados de Educação
- 5 gabinetes

Bloco J

- 5 salas de apoio aos alunos com NEE
- 1cozinha
- 1 sala de apoio à reciclagem
- 1 sala de apoio aos laboratórios
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Bloco

Instalações escolares

Bloco F

- 21 salas de aula
- 2 sala de informática
- 1 laboratório de biologia
- 1 laboratório de física
- 1 sala do curso de energias renováveis
- 1 sala de apoio

Bloco G

- 1 sala professores
- Ginásio
- 1 miniginásio
- 6 balneários
- 2 salas educação musical
- 1 sala de dança
- 6 salas de aula Cambridge
- 1 sala de apoio Cambridge

Bloco H

- 10 salas de aula
- 2 salas de apoio

Bloco I

- 2 oficinas de eletricidade
- 1 oficina de mecânica automóvel
- 1 sala do curso de multimédia
- Bloco administrativo

Outras
instalações

- 2 cantinas
- 1 pavilhão gimnodesportivo
- 2 zonas desportivas
- 1 campo de futebol
- portaria
- cais de embarque
- recreios cobertos e descoberto
- jardins
- estacionamento
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Bloco

4. OFERTA EDUCATIVA

Um dos grandes desafio que se coloca às escolas consiste em conciliar a qualidade e a
equidade da educação. Este desafio assume contornos ainda mais explícitos com o
alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12.º ano de escolaridade, consagrada na
Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto. A Didáxis, atenta a esta realidade e à heterogeneidade
que caracteriza os alunos que a frequentam, procurou, desde sempre, oferecer percursos
de formação diversificados, com o intuito de potencializar a inclusão de todos na escolha
educativa. Por isso a nossa oferta inclui, para além de ensino básico, cursos de educação
e formação, cursos profissionais, cursos cientifico-humanísticos e um curso científicotecnológico, cujos referenciais se encontram no anexo B. A opção pelos cursos
profissionais que integram a nossa oferta é sustentada na avaliação diagnóstica realizada
pela Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão, que procura
promover de forma conjunta e concertada a oferta formativa do Concelho, bem como
pelas áreas prioritárias definidas pelo Ministério da Educação.
Ensino
Básico
Cursos de
Educação e
Formação

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Operador de fotografia – tipo 2
Operador de informática – tipo 3

Técnico de Eletrónica, Automação e Comando
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Multimédia
Técnico Manutenção Industrial – variante Mecatrónica Automóvel
Cursos
Profissionais

Técnico Manutenção Industrial – variante Eletromecânica
Técnico de Eletrotecnia
Técnico de Turismo e Ambiente Rural
Técnico de Coordenação e produção de Moda
Modelista de Vestuário
Técnico de Geriatria
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Ensino Secundário

Operador de eletrónica/domótica – tipo 3
Cursos
Ciências e Tecnologias
CientificoCiências Socioeconómicas
Humanísticos
Curso CientificoDesporto e Dinamização da Atividade Física
Tecnológico

4.1. Ensino profissional

A Didáxis – Riba de Ave, atenta aos desafios do novo paradigma do ensino profissional
adotou uma visão estratégica de melhoria do sucesso quer ao nível da taxa de conclusão
quer ao nível da taxa de empregabilidade.
O ponto de partida foi a análise transversal e longitudinal das metas de sucesso e de
conclusão de cada um dos cursos da oferta educativa e formativa do ensino profissional.
O percurso iniciou-se pelo debate interno em Conselho Pedagógico, Departamentos
Curriculares, Diretores de Curso, Conselho Consultivo e posteriormente em plenário
com todos os professores que lecionam no ensino profissional. Deste debate interno
resultaram as seguintes metodologias e estratégias:
1. Realização de reuniões das equipas educativas com o objetivo de analisarem os
referenciais de formação e planificarem a transversalidade do currículo, tendo
como pressuposto prioritário o modo específico de organização curricular,
fazendo constar das planificações o contributo de cada uma das disciplinas das
componentes de formação científica, socio cultural e técnica;
2. A planificação de cada uma das disciplinas das respetivas componentes vai
espelhar a diferenciação pedagógica ao nível curricular de cada um dos cursos
homologados;
3. As planificações são objeto de análise e emissão de parecer favorável dos

4. Apresentação pública em plenário geral, análise e recolha de sugestões (pontos
fortes, áreas de melhoria) – análise SWOT;
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respetivos departamentos curriculares;

5. Análise e aprovação da flexibilização curricular em Conselho Pedagógico;
6. Realização de atividades estruturantes por cada um dos cursos homologados que
reforcem o desenvolvimento de atividades transdisciplinares que assegurem a
vivência de um projeto de desenvolvimento curricular, aberto ao tecido
económico-social e empresarial da comunidade educativa (pais/Encarregados
de Educação) e da comunidade em geral, tendo em vista a consecução das metas
definidas e a recolha de contributos para a melhoria do sucesso escolar e da taxa
de empregabilidade e consequentemente a monitorização das novas exigências
do mercado de trabalho de trabalho, tendo em vista o ajustamento da oferta dos
cursos profissionais;
7. Formação contínua dos formadores no âmbito do ensino profissional com
análise do impacto da formação nas práticas pedagógicas educativas;
8. A apresentação e planificação do pré-projeto das PAP’s, tem sempre como
objetivo primordial o empreendedorismo e consequentemente pró-atividade dos
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formandos.

5. PROJETOS DA ESCOLA

A. Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular

A Didáxis integra o grupo de escolas da rede pública e privada que, no ano letivo
2017/2018, aderiram ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular apresentado pelo
Ministério de Educação.
Embora as Aprendizagens Essenciais desenhadas pelo Ministério de Educação assumam
o papel de denominador comum para todas escolas aderentes, pretende-se que no
restante haja liberdade e diversidade, com vista ao desenvolvimento e à consolidação
das competências dos alunos no quadro do que está previsto e estatuído no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Assente nestes propósitos, o planeamento curricular traçado pela Didáxis, estabelece
como área prioritária a valorização das Tecnologias de Informação e Comunicação e do
trabalho prático e experimental, consubstanciadas na criação de uma nova disciplina –
Inovação Digital (Programação, Robótica, Eletrónica e Redes Digitais) - e na introdução
da metodologia da sala de aula invertida (Flipped Classroom).
O nosso Projeto estará, assim, potenciado com a introdução destas Marcas dos Novos
Tempos proporcionando aos nossos alunos um trabalho colaborativo mais efetivo, uma
aprendizagem mais ativa e a aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa,
avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à
resolução de problemas e à utilização e domínio de ferramentas e tecnologias que são
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cruciais face aos novos desafios do século XXI.

B. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um projeto de mediação escolar e social,
no sentido de prestar um serviço de apoio aos alunos e respetivas famílias, corpo docente
e não docente e comunidade educativa, funcionando em estreita articulação com as
instituições da comunidade envolvente. É um espaço de exteriorização de afetos,
emoções pessoais, relacionais, emocionais e familiares que garante a total
confidencialidade aos alunos e às suas famílias. Este gabinete, criado no âmbito da
melhoria do sucesso educativo, apresenta-se como uma unidade de apoio aos alunos e
às suas famílias, disponibilizando apoio em várias vertentes que contribuem para o
desenvolvimento integral da criança/jovem e sua integração socioprofissional. Neste
âmbito, inserem-se os Departamentos de Psicologia e Orientação Escolar, Apoio
Educativo, a Didáxis solidária entre outros. Este projeto tem como finalidade contribuir
para o crescimento harmonioso e global dos jovens, nas suas diferentes dimensões
(individual, familiar, escolar e social), com o intuito de formar cidadãos livres,
responsáveis, solidários e autónomos. Pretende atuar com base no princípio da
prevenção das consequências dos problemas agindo sobre as suas causas, através de uma
relação de confiança e empatia entre alunos, pais/encarregados de educação, docentes,
não docentes e restante comunidade educativa

C. Projeto AVES

Avaliação Externa de Escolas - Este programa da Fundação Manuel Leão conta com o
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e engloba cinco dezenas de escolas (algumas
associadas numa adesão por municípios), incluindo quer o ensino regular, quer o ensino
profissional. As suas principais finalidades consistem em i) identificar os fatores que
promovem/condicionam a qualidade do desempenho das escolas; ii) descrever os

de cada escola. Da análise e reflexão destes dados cada escola poderá desencadear
processos de autoavaliação e encetar processos de melhoria.
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processos de mudança que ocorrem em cada escola e iii) calcular o valor acrescentado

Este programa tem sido implementado na nossa Escola desde o ano letivo de 2000/2001,
aos alunos do 7.º, 9.º e 11.ºanos. Progressivamente passou a abarcar um leque mais
diversificado de intervenientes, bem como de instrumentos. Atualmente envolve os
alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º anos do ensino regular e do ensino profissional e
compreende a aplicação de provas de conhecimento nas disciplinas de Matemática,
Língua Portuguesa, História, Ciências Naturais e Inglês, bem como inquéritos de
opinião sobre a escola aos alunos, encarregados de educação, docentes e não docentes.

D. Literacia Financeira

O projeto de literacia financeira Economia para Crianças, correspondendo a uma
tradição da Didáxis – Riba de Ave, no ensino das ciências socioeconómicas, procurou
colmatar uma lacuna dos currículos em vigor no 2º e 3º ciclos do ensino básico: a
integração da educação financeira na modelação intelectual e social dos jovens, dada a
sua atualidade na realidade social integrante dos nossos alunos e, consequentemente, no
necessário domínio da temática e da terminologia económica agregadora. Porque se trata
de um projeto que se pretende estruturante, este projeto integra as turmas dos 2º e 3º
ciclos da Didáxis – Riba de Ave. O projeto assume – se como um projeto de formação
complementar, a desenvolver nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, de acordo com
a disponibilidade e a discricionariedade do professor, no desempenho da função de
formação da cidadania e da educação, sendo que será definido um tema por período
(como por exemplo: o dinheiro; o consumo; a poupança; o mercado; a União
Europeia;…) para exploração conjunta com os alunos, de acordo com os instrumentos
fornecidos pelo Projeto. Ao professor da disciplina de cidadania e desenvolvimento
serão facultadas todas as orientações na exploração dos Temas propostos, nas
metodologias e atividades desenvolvidas e nos recursos utilizados, quer através das

da equipa pedagógica responsável. Serão também realizadas diversas atividades de
caráter globalizante, que tem por destinatária toda a comunidade educativa
(dramatizações; palestras, sessões formativas;…). Por fim, e porque se trata de um
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fichas de exploração distribuídas no âmbito do Projeto, quer através da disponibilidade

projeto com objetivos ambiciosos, resta dizer que projetos como este têm sucesso com
o apoio concertado de todos os intervenientes: Direção Pedagógica, equipa
coordenadora, professor da disciplina de cidadania e desenvolvimento, encarregados de
educação e alunos.

E. Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar - PRESSE

O PRESSE é o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar promovido
pela ARS Norte, I.P., através do seu Departamento de Saúde Pública, em parceria com
a Direção Regional de Educação da Região Norte. O PRESSE apoia a implementação
da educação sexual nas escolas de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo um
trabalho conjunto entre profissionais de saúde escolar e de educação. Apresenta-se como
uma resposta facilitadora de todo o processo através de medidas de intervenção
definidas regionalmente e aplicadas a nível local. O modelo de intervenção PRESS
assenta na metodologia de projeto e promove a intervenção interdisciplinar. “ O
PRESSE tem, assim, duas grandes finalidades: “Contribuir para a diminuição dos
comportamentos de risco e para o aumento dos fatores de proteção em relação à
sexualidade, dos alunos da região norte;” “Contribuir para a inclusão nos projetos
educativos e nos currículos das escolas da região norte, de um programa de educação
sexual estruturado e sustentado.” Neste contexto, serão trabalhados os seguintes temas:
afetividade, género, assertividade, autoestima, higiene corporal, sexualidade/puberdade,
reprodução humana e VIH/SIDA.

F. Programa Educação Parental

No âmbito do Projeto Concelhio de Educação Parental, continuará a ser implementado

aumentar o envolvimento parental na dinâmica escolar e, desta forma, fomentar o
sucesso académico dos alunos, isto é, tornar as escolas “amigas das famílias”. Foi criada
na escola uma equipa de profissionais, constituída por um comissário escolar e por
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na nossa escola o Programa “Mais família, mais jovem”. Este projeto tem como objetivo

conselheiros de orientação parental, que estarão disponíveis para apoiar e orientar os
pais no exercício das suas competências, ajudando-os a promover relações saudáveis
com os filhos. A intervenção junto dos pais poderá ser a nível individual e/ou grupal. A
equipa responsável pelo projeto prevê o início da sessão grupal para o dia 03 de fevereiro
de 2014. Para aceder a este serviço, o Coordenador de ano ou Diretor de Curso/ Turma
poderá estabelecer a ligação com a equipa da parentalidade, ou então, os pais poderão
comunicar diretamente com a equipa através do telefone 252900450 ou por e-mail para
educacaoparental@ra.didaxis.pt

G. Projeto de Intervenção de Melhoria dos Resultados Académicos

Entende-se por Plano de Intervenção um conjunto de procedimentos e estratégias
organizadas e implementadas com o objetivo de promover a melhoria dos processos
educativos e aumentar a eficácia dos mesmos. Um Plano de Intervenção é um processo
contínuo de a) identificação das necessidades e dificuldades dos alunos, dos professores
e da comunidade educativa; b) implementação de estratégias que visam aumentar a
eficácia da escola; e c) avaliação das estratégias e dos sucessos alcançados. Por outras
palavras, diz respeito a um conjunto de objetivos (formulados com base nas evidências
da investigação), concretizados em estratégias (operacionalizadas em termos dos alvos
a que se destinam, os agentes envolvidos, os recursos necessários, o tempo em que
ocorrem) e cujo impacto em vários indicadores (incluindo o desempenho académico dos
alunos) é periodicamente avaliado. O Projeto de Intervenção é um instrumento
fundamental para potenciar o desempenho académico dos alunos e a qualidade dos seus
resultados (e.g. Department of Education and Early Development, 2005). Em geral, as
escolas já desenvolvem esforços de melhoria e de perseguição de maior eficácia.
Contudo, não é incomum esses esforços serem pouco integrados numa estratégia bem

organizador de objetivos e estratégias de melhoria, agregador de motivações e do
envolvimento dos agentes envolvidos e potenciador de níveis superiores de eficácia.
Para muitas escolas, um projeto de Intervenção acaba por ser um instrumento que
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definida, pouco sistematizados e descontinuados no tempo. É um instrumento

intencionaliza e sistematiza os esforços de melhoria que vão já sendo desenvolvidos (se
calhar, com menos intencionalidade e sistematização) pela comunidade educativa. A
proposta para o desenvolvimento de um Projeto de Intervenção resulta dos seguintes
aspetos: i) a educação é um dos veículos privilegiados do desenvolvimento de uma
sociedade em geral, e para o desenvolvimento individual, em particular; ii) o rendimento
académico dos alunos é um dos mais fortes preditores das trajetórias académicas dos
alunos (e do quão longe os alunos vão nos estudos); iii) o percurso académico dos
indivíduos tem um grande impacto em múltiplos domínios de funcionamento (tipos de
emprego que terão ao longo da sua vida, rendimento que auferirão ao longo da vida,
manutenção/quebra dos ciclos intergeracionais de pobreza, exclusão social, etc.); iv) o
desempenho académico dos alunos não é uma questão determinista: existe um crescente
corpo de evidências de que determinados fatores determinantes do desempenho
académico são passíveis de serem alterados; v) o impacto que os processos educativos
têm no desenvolvimento das sociedades e dos indivíduos e o uso dos recursos públicos
na educação justifica que os vários agentes envolvidos na educação elejam a perseguição
de níveis superiores de eficácia como uma prioridade; vi) devido à multiplicidade dos
aspetos envolvidos na educação (aspetos políticos, organizacionais, desenvolvimentais)
e, devido à complexidade das relações entre os diversos aspetos são necessários esforços
concretos e baseados nas evidências da investigação que favoreçam uma maior eficácia
dos processos educativos; vii) a eficácia educativa é potenciada por processos
educativos características específicas; viii) níveis superiores de eficácia educativa
exigem esforços sistematizados e continuados de identificação de necessidades e de
implementação de estratégias. A eficácia não é um resultado mágico, mas resulta de um
processo de melhoria.
H. Projeto Cambridge English School

que representa o Departamento de Exames Internacionais da Universidade de
Cambridge, este projeto possibilita a implementação da “Academia Didáxis - Inglês”
cuja finalidade é a de contribuir para a certificação da nossa população estudantil à
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Protocolo entre a Didáxis – Riba de Ave e a escola de línguas Cambridge Knightsbridge,

disciplina de inglês, conferida por uma das mais prestigiadas instituições de certificação
de proficiência na língua inglesa, o Cambridge English Language Assessment. No final
do ano letivo, com duas aulas extra curriculares por semana, os alunos irão receber
preparação para validarem o seu inglês, através de um exame preparado pela
universidade de Cambridge que emitirá um diploma ao candidato com o nível
correspondente ao resultado atingido. Desta forma, espera-se que um número alargado
de alunos consiga validar as suas competências à língua inglesa e receba um certificado
de nível internacional aceite em todo o mundo.

I. Projeto Europeu Comenius

O sonho de voar tem inspirado muitas pessoas ao longo da história humana. “De Ícaro
às viagens interplanetárias” é o nome do Projeto multilateral em que a Didáxis de Riba
de Ave participa em parceria com mais seis escolas de outros tantos países e que
decorrerá entre setembro de 2012 e junho de 2014. Este projeto internacional é uma
grande oportunidade para a aprendizagem em diferentes níveis permitindo aos alunos
descobrir a longa jornada que conseguiu levar o homem ao espaço, ficando, desta forma,
familiarizados com os fatores que afetaram o sucesso de voo por parte do homem. Como
projeto é internacional, a utilização da língua inglesa será privilegiada como forma de
comunicação entre participantes. No que diz respeito à elaboração de materiais e
realização de atividades será privilegiado o uso das ferramentas TIC, ferramentas essas
que permitirão a pesquisa de informação e elaboração de trabalhos sobre lendas sobre o
sonho de voar, balões ar quente, modelos de relógio de sol, aviões, máquinas que voam
no espaço, telescópios para observar o céu, rovers lunares, fatos espaciais, satélites e
alienígenas de Marte. Todos estes trabalhos permitirão aos alunos experimentar o
processo de mudança de sonhos em realidade. Este Projeto possui também como

sobre a história da aviação respondendo a questões como: i) quais as mudanças que
foram efetuadas ao longo da história nos métodos de voo; ii) o que influenciou as
viagens aéreas; iii) Como se desenvolveu as comunicações a longa distância; iv) qual é
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objetivo o desenvolvimento de estratégias individuais e aquisição de conhecimentos

o aspeto do Sistema Solar; v) qual a influência das descobertas científicas no quotidiano.
Este projeto está dirigido aos alunos do 7.º ano de escolaridade da Didáxis e tem a
duração de 2 anos, o que implica que os alunos agora escolhidos participarão para o ano
que vem, ou seja, no 8.º ano, interagindo com alunos dos seguintes países/escolas:
Hungria: Magyar – Szlovák Két Tanítási Nyelvu Nemzetigési Általanos
Iskola és Kollégium;
Turquia: Kusadasi Rahime Bilici Ilkogretim Okulu;
Roménia: Grup Scolar de Servicii SF. Apostol Andrei, Ploiesti;
Lituânia: Vilniaus Pranciskaus Skorinos vidurine mokykla;
Grécia: 4th Primary School of Glyfada
Eslováquia: Základná skola.

J. Erasmus + Arts@Creativity.eu

A Didáxis – Riba de Ave participa, desde setembro de 2015, num novo projeto europeu
Erasmus+. Neste projeto, cujo nome é Arts@Creativity.eu, participam 9 escolas de 9
países europeus. Neste projeto, as escolas participantes irão utilizar diferentes formas de
arte para inspirar e encorajar os alunos a desenvolver interesse pelo saber, utilizando
novas formas de aprender. Para tal, serão utilizadas diferentes metodologias em todo o
processo de Ensino e Aprendizagem. Assim, e por forma a atingir os objetivos
propostos, os professores terão de aprender/experimentar novas metodologias, trabalho
em rede e utilização das TIC para que possam melhorar as suas práticas letivas e alargar
os seus conhecimentos. Através deste projeto, e utilizando as diferentes formas de arte
como motor principal para a motivação e inspiração, os alunos serão encorajados a
comunicarem, em inglês, com outros alunos, utilizando para tal as TIC, ensinarem e

desenvolvido uma identidade Europeia multicultural.
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aprenderam com outros alunos. No final pretendem-se que os alunos tenham

K. Empresa na Escola

No ano letivo 2010/2011, o Município de Vila Nova de Famalicão implementou um
projeto nas escolas do Concelho denominado “A Empresa na Escola”. O projeto
pretende transferir práticas e conhecimentos do mundo empresarial para as escolas e
promover iniciativas de interligação entre a escola a estrutura local. Neste âmbito, a
Didáxis e a Câmara Municipal de Famalicão convidaram a ACO e S. Roque para
desenvolver este projeto. A Cerimónia publica e assinatura dos respetivos protocolos
realizou-se no dia 20 de maio de 2013. Estas empresas, com as quais a Didáxis já
estabeleceu vários protocolos ao longo dos últimos anos, são emblemáticas. Estão
implantadas na nossa comunidade e são por ela reconhecidas pelo número de
funcionários que empregam, pela qualidade e caracter inovador dos seus produtos, pelo
espirito empreendedor e dinâmico que imprimem na sua gestão. Procuraremos, com
estes protocolos, proporcionar aos nossos jovens o melhor conhecimento do mundo
empresarial: as exigências, as condições de trabalho das diferentes atividades
profissionais, o rigor, o profissionalismo, o espírito criativo e empreendedor, a
disponibilidade para a constante formação e mudança que todos os colaboradores devem
estar empenhados e comprometidos. Não nos podemos esquecer que os jovens, que são
os destinatários deste projeto, estão em processo de crescimento. Estamos preocupados
com o seu desenvolvimento integral, e empenhados em ajudá-los a desenvolver a sua
autoestima e a descobrir as suas capacidades para que possam viver e agir como
cidadãos responsáveis. As empresas, por sua vez, através deste contacto permanente
com o pulsar da escola, ficarão, creio, mais enriquecidas porque conhecerão melhor as
capacidades e as insuficiências das aprendizagens e daí tirarão melhor proveito dos
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futuros colaboradores.

L. Empreendedorismo

A escola deve promover competências empreendedoras nos jovens habilitando-os a
adquirir conhecimentos, competências e atitudes que incentivem e proporcionem o
desenvolvimento de ideias, de iniciativas e de projetos que visem criar, inovar ou
proceder a mudanças na área de atuação de cada um. A complexidade do mundo
moderno e os efeitos da globalização exigem que o processo educativo estimule novos
conhecimentos, habilidades, competências e valores, promovendo o desenvolvimento
do potencial empreendedor. Assim, ser empreendedor é sobretudo uma atitude para
explorar novas oportunidades, desenvolver competências e resolver problemas e novos
desafios. Neste sentido, o projeto empreendedorismo na escola pretende criar uma
cultura empreendedora na comunidade educativa, construir uma realidade escolar
alicerçada no conhecimento e na inovação, com um forte espírito empreendedor, e
fomentar nos jovens a capacidade analítica e o espírito criativo através de estratégias
inovadoras e criativas num ambiente propício à criatividade. Deste modo, pretende-se
incentivar e colaborar no desenvolvimento de projetos de investigação e de intervenção
desenvolvidos pelos alunos dos ensinos básico, secundário e profissional que originem
produtos sociais concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios
problemas e necessidades e com um impacto (observável, qualificável ou quantificável)
no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados para fins sociais,
de investigação ou científico-tecnológicos. Com este intuito serão desenvolvidas as
seguintes ações: "Isto é uma Ideia"; “F1 in Schools”; “O Meu Projeto é Empreendedor”;
“Dia do pequeno empreendedor”; “Empresa na escola”; “iDroneCup – Competição de
Robôs voadores”; “ Júnior Achievement” e “Inova 2014”.

As Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), são um concurso de problemas de
matemática, que se realiza anualmente e no qual podem participar os alunos do 2º e 3º
ciclos do ensino básico e do ensino secundário. A sua organização está a cargo da
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M. Olimpíadas da matemática

Sociedade Portuguesa de Matemática. O principal objetivo das OPM é promover e
incentivar o gosto pela matemática. A realização de cada OPM decorre em três fases
distintas: primeira e segunda eliminatórias e fase nacional.

N. Programa Eco-Escolas

O Eco-Escolas é um Programa Internacional da Foundation for Environmental
Education (FEE) direcionado para a educação ambiental, sustentabilidade e cidadania.
Foi implementado em vários países desde meados dos anos 90 sendo que, em Portugal,
já existe desde 1996 e é gerido pela Associação Bandeira Azul. O projeto está orientado
para a implementação da Agenda 21 a nível local, visando a aplicação de um conjunto
de ações que a escola deve desenvolver em benefício do Ambiente bem como ideias e
conceitos de educação ambiental e gestão sustentável à vida quotidiana da escola. De
uma forma concreta, as ações desenvolvidas pelos alunos e por toda a comunidade
educativa deverá potenciar uma tomada de consciência para determinadas atitudes que,
na sua totalidade, podem melhorar o Ambiente. Neste sentido, os estudantes são
desafiados a participar nos processos de decisão com intuito de perceberem a
importância do Ambiente no quotidiano, tanto escolar como familiar. Por sua vez, este
programa pretende despoletar a criação de parcerias locais entre a escola e os municípios
para uma maior participação em todo o processo. O desenvolvimento do Projeto EcoEscolas pressupõe a aplicação de uma metodologia constituída por 7 passos (Conselho
Eco-Escola, auditoria ambiental, plano de ação, monitorização/avaliação, trabalho
curricular, divulgação à comunidade e criação de um eco-código) articulados com
atividades de exploração de diversos temas e que visam uma melhoria global do
Ambiente da escola e de toda a comunidade. Para a Didáxis – Riba de Ave será uma
honra receber, pela primeira vez, este Galardão Eco-Escolas promovendo, em todos os
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níveis de ensino, atividades de forma transversal e privilegiando a interdisciplinaridade.

O. Programa Young Volunteam

O Programa Young Volunteam é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, em
parceria com a Sair da Casca e a ENTRAJUDA, para a promoção do Voluntariado nas
escolas do Ensino Secundário. Tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade
educativa para a prática do voluntariado como expressão de cidadania ativa. Ao longo
do ano, estes alunos atuarão como verdadeiros embaixadores e agentes de mudança,
implementando diversas ações e disseminando os valores do Voluntariado, não só entre
os seus colegas, como também nas escolas do Ensino Básico e na comunidade
envolvente. Além do apoio da equipa do projeto, as escolas participantes contam ainda
com a ajuda de um Padrinho da Caixa, que acompanhará as ações da escola ao longo do
ano, no âmbito da Política de Envolvimento com a Comunidade desta instituição.

P. Parlamento Europeu dos Jovens Interescolas (PEJ)

O PEJ visa promover um projeto educacional de acordo com as necessidades específicas
dos futuros Cidadão Europeus que deverão ser conhecedores da cultura e das
características das diferentes nações, respeitando as suas diferenças e especificidades.
Acredita, também, que uma Identidade Europeia apenas será possível se os jovens
tiverem um papel ativo na busca de respostas para os problemas Europeus da atualidade.
O principal objetivo do PEJ é proporcionar aos estudantes da faixa etária 16-22 anos a
oportunidade de participar numa experiência democrática, através da simulação de uma
sessão de plenário do Parlamento Europeu. Este projeto tem sido um dínamo na
promoção da dimensão europeia na educação. Anualmente, realiza sessões de seleção
regional e nacional, conferências e eventos internacionais, percorrendo todo o país.
Ancorado nestes pressupostos os objetivos principais do PEJ consistem em: i)

no desenvolvimento da consciência cívica; ii) proporcionar experiências de
aprendizagem, aplicando conhecimentos adquiridos e potenciando capacidades de
iniciativa e autonomia; iii) valorizar a capacidade de argumentação no uso de diferentes
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possibilitar oportunidades de participação ativa em situações de trabalho democrático

línguas; iv) incentivar o trabalho em grupo respeitando as diferentes ideologias,
experiências e culturas, promovendo, desta forma, valores como a tolerância e a
solidariedade entre jovens de idades e origens diversas e v) defender e debater moções
relativamente a questões da atualidade portuguesa, mediante a apresentação de medidas
por tema/escola.

Q. Projeto Concelhio de Intervenção Vocacional – “Eu Pertenço ao Meu Futuro”

O Projeto Concelhio de Intervenção Vocacional consiste num projeto de iniciativa do
Município de Vila Nova de Famalicão que envolve todas as escolas da Rede Local de
Educação e Formação do Concelho. Conta com o apoio científico da Professora Doutora
Maria do Céu Taveira, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho e objetiva
dinamizar, de forma conjunta e articulada, os Técnicos dos Serviços de Psicologia e
Orientação dos vários estabelecimentos de ensino, com vista a estruturarem uma
planificação comum e concertada das ações a realizar no âmbito do desenvolvimento
vocacional dos alunos. Para o efeito, pretende-se que desenvolvam um conjunto de
materiais de apoio à orientação vocacional e à divulgação da oferta educativa e
formativa concelhia. Este é, aliás, um tema que tem merecido especial destaque
atendendo à instabilidade que caracteriza o futuro escolar, profissional e de emprego dos
jovens, devido às frequentes mudanças no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
Por isso, ao longo de todo o programa pretende-se que os planos desenvolvidos sejam
realistas e informados no campo escolar e profissional. Privilegia-se a noção da Carreira
como uma trajetória de vida e um processo de construção pessoal que implica o desenho
constante de objetivos e ações, tendo em vista a construção de um estilo de vida digno
e desejado pelos alunos e pela sociedade. O objetivo principal deste programa é ajudar
os alunos na decisão que são chamados a tomar no final do terceiro ciclo do ensino
secundário?”. Para que esta decisão seja consciente e esclarecida, será importante que
os alunos reflitam sobre a sua história escolar, avaliem os pontos fracos e os pontos
fortes, a sua motivação para o estudo, explorem os seus interesses e ponderem acerca
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básico e que consiste em equacionar “Que tipo de estudos devo prosseguir no ensino

dos objetivos/ planos para o seu futuro a curto, médio e longo prazo. O conceito de
carreira e de orientação vocacional será trabalhado de forma a que o estudante se veja
como uma pessoa autónoma e responsável.

R. Projeto Famalicão Inclusivo

O projeto “Famalicão Inclusivo” surge no âmbito das atividades desenvolvidas pela
Rede Social de Vila Nova de Famalicão em colaboração com todas as entidades
concelhias de Educação Formal e Não Formal. A missão do mesmo visa promover
respostas adequadas para a inclusão de todos os cidadãos e com este intuito estabelecer
como objetivos primordiais: i) a criação de uma rede de parceiros com vista a potenciar
Famalicão como um território inclusivo; ii) a otimização dos recursos concelhios de uma
forma articulada; iii) a facilitação do acesso às respostas e serviços existentes; iv) a
criação de novas respostas e a v) promoção de formação/qualificação. Em termos da sua
operacionalização, este projeto, numa primeira fase, orienta o trabalho e as prioridades
tendo em conta quatro eixos estratégicos: I) Articulação/Parceria (Criação e
dinamização do grupo temático, Calendarização); II) Comunicação e Informação
(Criação da Identidade “Famalicão Inclusivo”, Dinamização da informação) III)
Formação e Qualificação (Formação para técnicos e profissionais: a) Ajudar a ser –
Crianças com Necessidades Educativas Especiais; b) NEE: avaliação e intervenção que percursos educativos? e c) NEE: Medidas Educativas e material de apoio), IV)
Transição para a vida ativa/empregabilidade (Formação especializada, Centro de
Recursos). A Didáxis faz parte integrante deste grupo de trabalho estando diretamente
envolvida em todas as atividades promovidas e dinamizadas.

O Young Business Talents é um simulador empresarial que irá permitir praticar gestão
tomando todo o tipo de decisões dentro de uma empresa. Além da experiência prática
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S. Young Business Talents

que este simulador irá proporcionar, terá ainda um outro incentivo que consiste na
participação em provas regionais, nacionais e internacionais.

T. Straplex – Balão Estratosférico

STRAPLEX (Estratosférico EXperiment Platform) é um programa da Universidade do
Porto, Portugal, em colaboração com a Divisão de Projetos de Educação da Agência
Espacial Europeia (ESA). Este programa começou em 2005 e oferece à comunidade
científica a possibilidade de fazer experiências para a estratosfera. Torna-se possível
fazer testes de perto ao ambiente espacial específica, porque a estratosfera tem condições
de quase-espaciais. As condições do espaço próximo da estratosfera são interpretados
pela comunidade científica como as condições de vácuo perto que são boas condições
para fazer experiências.

U. Eco Team Didáxis

O Eco Team - Didáxis tem como objetivo fundamental promover a educação ambiental
na nossa escola. Este projeto tem como objetivos mais específicos: a implementação do
programa Eco Escolas; a divulgação/promoção de iniciativas escolares, concelhias e até
regionais/nacionais no âmbito da proteção do ambiente; a dinamização de atividades de
caráter ambiental. É constituído por alunos e professores mas destina-se a abranger toda
a comunidade escolar.

V. Didáxis Solidária

O Projeto DIDÁXIS SOLIDÁRIA insere-se no Projeto Educativo da DIDÁXIS que

dinamização de ações concretas de solidariedade. Com o advento da crise económica, o
desemprego e a instabilidade laboral tomaram proporções consideráveis e que
potenciaram o aparecimento de fatores de risco em muitos agregados familiares dos
42

Projeto Educativo v2

preconiza a formação integral do aluno. Dessa forma, para além da promoção e

nossos alunos. A escassez de recursos económicos e a instabilidade laboral têm
implicado o aparecimento de situações de carência e de dinâmicas familiares alteradas,
o que tem potenciado alguns fatores de risco junto das crianças e adolescentes que
frequentam as nossas escolas. Surge, assim, a necessidade de se encontrarem respostas
articuladas entre diversas entidades de forma a suprir as carências detetadas e evitar que
alunos e famílias entrem em processos de exclusão social. Tendo assumido a perspetiva
de que a escola tem responsabilidades sociais e faz parte destas tentar responder às
carências detetadas, foi criado, em 2007, o Projeto DIDÁXIS SOLIDÁRIA cujo
principal objetivo é orientar e aglutinar todas as ações de solidariedade desenvolvidas
pelos diversos atores da escola: alunos, professores, famílias.

W. O meu projeto é empreendedor

Fomentar o empreendedorismo e destacar Provas de Aptidão Profissional (PAP) mais
empreendedoras apresentadas pelos alunos finalistas dos cursos profissionais.

X. Olimpíadas Portuguesas da Química

As "Olimpíadas Portuguesas de Química ", também designadas por "Olimpíadas de
Química", são concursos de resolução de problemas teóricos e práticos de química,
dirigidos aos estudantes do ensino básico e secundário português e organizados pela
Sociedade Portuguesa de Química. Os objetivos das Olimpíadas de Química são: i)
Dinamizar o estudo e ensino da química nas escolas de ensino básico e secundário; ii)
Aproximar as escolas básicas e secundárias às instituições de ensino superior
(Universidades e Institutos Politécnicos); iii) Despertar o interesse e gosto pela química,
divulgar a química como ciência e cativar vocações para carreiras científico-

e 11º anos de escolaridade. As "Olimpíadas de Química+" decorrem em 3 fases: 1ª fase
– seleção por escola; 2ª fase – semifinal e 3ª fase – final nacional.
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tecnológicas. Podem concorrer todos os estudantes que frequentem, em Portugal, o 10º

Y. Olimpíadas Portuguesa de Biologia

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia (OPB) são um concurso de ciência, na área da
Biologia, destinada a estudantes do ensino Básico e Secundário, entre o 9º e o 12º ano
de escolas públicas ou privadas (Objetivos). As OPB de 2016 são constituídas por duas
categorias: as Olimpíadas Portuguesas de Biologia Sénior, para alunos do 10º ao 12º ano
e as Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior, especificamente para alunos do 9º ano.
As OPB têm como objetivos: i) Desenvolver competências científicas; ii)
Responsabilizar os jovens socialmente; iii) Apoiar os estudantes pelo seu brilhantismo,
incutindo-lhes o futuro que os reserva no desenvolvimento do nosso país. As OPB, além
de atribuírem prémios aos 10 melhores classificados de cada um dos anos e também aos
seus professores, seleciona os melhores 8 alunos da classificação geral para
representarem Portugal, anualmente, nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (os
primeiros 4 classificados) e nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (os
classificados entre a 5ª e a 8ª posições). A organização das OPB está a cargo da Ordem
dos Biólogos, em colaboração com a Agência Nacional Ciência Viva. O evento tem
ainda importantes parcerias com a Direção Geral de Educação (DGE, do Ministério da
Educação e Ciência), com a Fundação EDP e com a AXA Seguros, contando ainda com
o apoio de numerosas empresas e instituições nacionais de prestígio (Parceiros OPB). A
participação é aberta a todas as escolas em território nacional (continente e ilhas),
públicas ou privadas, que lecionem as disciplinas de Ciências Naturais e/ou Biologia
entre o 9º e o 12º anos. As escolas têm apenas que se inscrever no site das Olimpíadas
através de um dos professores de Biologia e podem participar todos os alunos que

Z. Olimpíadas Portuguesas da Física

Este projeto pretende investigar e procurar soluções para um problema identificado nos
estudos PISA 2006 e 2009, referente ao desempenho dos alunos portugueses.
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frequentem essas disciplinas.

Comparativamente com outros países da OCDE, Portugal apresenta uma baixa
percentagem de estudantes top performares em Ciência. Tem como objetivos: I) Estudar
o potencial das competições juvenis de ciência, em particular das Olimpíadas da Física;
II) Sinalizar jovens com vocação e especial talento para a Física; III) Identificar nos
participantes desta competição as maiores dificuldades e problemas na aprendizagem no
ensino da Física; IV) Estimular o desenvolvimento de competências, nomeadamente na
componente experimental; V) Desenvolver novos recursos didáticos e aplicá-los nas
escolas; VI) Envolver os professores de física em novas metodologias e aferi das
segundo padrões de referência a nível internacional; VII) Dar resposta às questões
levantadas pelo problema acima enunciado, propondo soluções inovadoras e criativas.
Este projeto e a respetiva análise das conclusões dos resultados contribui para que todos
os intervenientes (alunos e professores) sejam autores da melhoria do sistema de ensino,
em geral, e da Física, em Particular, valorizando o conhecimento científico como
fundamental para um país que pretende ser competitivo a nível internacional.

AA.

Projeto AVE PLUS – Erasmus +

O Projeto AVE PLUS engloba um consórcio de 7 escolas da Região do Ave, inserido
no Programa Erasmus/ Mobilidade individual para fins de aprendizagem e tem como
objetivo proporcionar aos jovens e escolas da região benefícios ao nível do
desenvolvimento pessoal, cultural, e socioprofissional. Através deste projeto, jovens de
diferentes áreas de formação do ensino profissional das escolas participantes no projeto
realizam estágios internacionais durante 3 meses em diversos países.

BB.

Geração Depositrão

Portugal, junto do público escolar, desde o início de 2007. Assenta no princípio de que
"as crianças são excelentes influenciadores do comportamento dos adultos de hoje e,
simultaneamente, devem saber como se comportar no futuro" [Ricardo Neto, Diretor
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O projeto Geração Depositrão consiste em diversas campanhas levadas a cabo pela ERP

Geral da ERP Portugal]. Utilizam-se várias ferramentas de comunicação criadas pelas
escolas para transmitir a mensagem ecológica. A mensagem a transmitir deve ter como
pressuposto a linguagem utilizada e definida pela linguagem específica, identificada
pela Equipa dos REEE. Esta mensagem tem subjacentes os seguintes objetivos: I)
Transmitir os principais conceitos relacionados com os REEE e os RP&A; II)
Compreender o fluxo destes resíduos; III) Destacar a responsabilidade de
encaminhamento dos mesmos; IV) Introduzir o tratamento e/ou reciclagem destes
resíduos no conjunto de preocupações dos cidadãos; V) Divulgar junto da comunidade
educativa e local a consciência ecológica.

CC.

PARLAMENTO DOS JOVENS

O parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República
desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país, em que pode
inscrever-se qualquer escola. O programa culmina com a realização anual de duas
Sessões Nacionais na Assembleia da República.
Objetivos do Programa:
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;
Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato
parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do
Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;
Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas
regras de formação das decisões;
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
Proporcionar a experiência e a participação em processos eleitorais;

respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
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Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que
afetem o seu presente o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas
propostas junto dos órgãos do poder político.
DD.

CIÊNCIA NA ESCOLA – Fundação Ilídio Pinho

O tema é a ciência e tecnologia em resposta aos grandes desafios da sociedade.
Este novo modelo de cultura científica, pragmática, inovadora e com utilidade
económica, serão estimuladas em cada aluno as suas opções vocacionais e as suas
ambições de pro-dinamismo empreendedor. Ficam assim criadas as condições para que
Portugal responda, no futuro, aos desafios da globalização com base na Ciência.

EE.

JUNIOR ACHIEVEMENT

A empresa é o programa da bandeira da Junior Achievement. Considerado uma best
practice pela Comissão Europeia e conta igualmente com o alto patrocínio de Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República. O programa desafia os alunos do Ensino
Secundário a criar e a gerir uma mini-empresa ao longo do ano letivo e em contexto de
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sala de aula.

6. PROTOCOLOS E PARCERIAS DE COLABORAÇÃO

As parcerias e os protocolos de colaboração estabelecidos com Empresas ou
Organizações (anexo E) visam potenciar e desenvolver de uma forma sustentada a
articulação entre a Escola e o Tecido Empresarial. Esta articulação assume diferentes
formas, nomeadamente:
a. Participação/colaboração em iniciativas e projetos de universidades e
outras instituições do ensino superior;
b. Cooperação com Centros Tecnológicos;
c. Formação em contexto de trabalho;
d. Lecionação de módulos específicos por técnicos especializados;
e. Participação da Escola no projeto “Empresa na Escola” promovido
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão;
f. Realização de iniciativas no âmbito do empreendedorismo;
g. Participação dos alunos em eventos de natureza diversa (concursos,
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seminários, visitas de estudo, entre outros).

7. APOIO AO ESTUDO

O Apoio ao Estudo é uma modalidade de apoio e complemento educativo que importa
garantir e privilegiar na ação educativa da escola. Funciona de 2ª a 6ª feira das 13:30 às
16: 35 e tem como objetivos:
1. Melhorar e tornar mais eficaz o acompanhamento personalizado de alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem;
2. Desenvolver e consolidar a aquisição de métodos de estudo que facilitem e
melhorem o desempenho escolar dos alunos;
3. Incentivar e reforçar, nos alunos, o desenvolvimento de estratégias pessoais e
sociais adequadas;
4. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo com vista a atingir
metas de sucesso e de qualidade de sucesso;
5. Estimular práticas de entreajuda entre os alunos.

8. ATIVIDADES DE REFORÇO E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

As atividades de Apoio Escolar e enriquecimento curricular são atividades de caráter
facultativo, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e
tecnológico, de ligação da Escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da
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dimensão europeia da educação.

Estas atividades podem consubstanciar-se em: Semanas Temáticas, celebração de
“Dias/Datas Especiais”, Visitas de Estudo, implementação de projetos, concursos, entre
outros.
As atividades de enriquecimento curricular funcionam ao longo do ano letivo, com
horário semanal definido, com projetos de desenvolvimento concretos, em espaços
próprios e sob a responsabilidade de professores.
As Semanas Temáticas, a celebração de “Dias/Datas Especiais”, os Concursos e as
Visitas de Estudo são calendarizadas e constam do Plano Anual de Atividades da Escola.

9. DESPORTO ESCOLAR

O Desporto Escolar tem como objetivo promover as suas atividades no interior da
comunidade escolar, bem como a interatividade com o meio circundante. O Desporto
Escolar desenvolve a sua ação através de um programa de atividades desportivas, de um
programa de planeamento, avaliação e promoção do desporto e de um programa de
formação e documentação que enquadram um conjunto diversificado de projetos e
atividades.
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No âmbito deste programa é desenvolvida a modalidade desportiva de Ténis de Mesa.

III. PARTE – A COMUNIDADE EDUCATIVA

A comunidade educativa da Escola, formada pelo conjunto dos atores que nela intervêm
- alunos, professores, pais/encarregados de educação e pessoal não docente - participa
de forma interativa e corresponsabilizada na construção do processo educativo.

1. DOCENTES
A Didáxis – Riba de Ave conta, no ano letivo 2016/2017 com 88 docentes. A sua
distribuição pelas diferentes áreas de formação e respetivas habilitações é apresentada
nos gráficos 2 e 3. Acresce ainda salientar que este quadro de docentes é estável, uma
vez que uma percentagem muito significativa dos docentes tem um vínculo laboral à
escola, há mais de 20 anos.

Mestrado
3
Bacharelato
10

Gráfico 2 – Distribuição dos docentes pelas habilitações literárias.
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Gráfico 3 - Distribuição dos docentes pelas áreas profissionais.

2. NÃO DOCENTES
O quadro de trabalhadores da Didáxis – Riba de Ave é também constituído por 68
trabalhadores não docentes. As áreas de atividade profissional em que desempenham as
suas funções, bem como as habilitações que possuem podem ser observadas nos gráficos
4 e 5. Acresce ainda salientar que este quadro de não docentes é estável, uma vez que
uma percentagem muito significativa dos não docentes tem um vínculo laboral à escola,
há mais de 19 anos.
Outro
2
Técnico
Superior
5
Técnico
25

Assistentes
Educativos
33

Psicólogo
3

Gráfico 4 – Distribuição dos não docentes pelas áreas profissionais.
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Gráfico 5 - Distribuição dos não docentes pelas habilitações literárias.
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Nº de Não docentes

20

3. ALUNOS
A Didáxis – Riba de Ave funciona em regime diurno e presta serviço a uma população
de cerca de 1539 alunos, distribuídos por 77 turmas do 5.º ao 12.º anos de escolaridade

Número de alunos

(cf. gráfico 6).
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Gráfico 6 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade.

A análise da tabela 1 evidencia que a grande maioria dos alunos da Didáxis residem nos
concelhos de Vila Nova de Famalicão (60,6%) e de Guimarães (28,1%). No entanto,
também frequentam a nossa escola alunos residentes em Santo Tirso (8,2%), Vizela
(2,9%), Paços de Ferreira (0,3%) e Lousada (0,1%).

Vila Nova de Famalicão
Guimarães
Santo Tirso
Vizela
Paços de Ferreira
Lousada

% Alunos
60,6%
28,1%
8,2%
2,9%
0,3%
0,1%

Tabela 2 – Distribuição dos alunos por concelho de residência.
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Concelho

Dos 1539 alunos que frequentam, no ano letivo 2016/2017, a Didáxis – Riba de Ave,
43,2% beneficiam de escalão da Ação Social Escolar, sendo 16,8% referentes ao escalão
A e 26,4% ao escalão B (cf. gráfico 7).

Sem
escalão
56,8%

Escalão A
16,8%
Escalão B
26,4%

Gráfico 7 – Distribuição dos alunos por escalão ASE.

A Didáxis incentiva e fomenta a participação ativa e responsável dos alunos, na
comunidade escolar e neste sentido foi criada a associação que os representa.

3.1. Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes é uma organização representativa dos alunos e rege-se pelos
princípios e disposições aplicáveis ao movimento associativo. A Escola assegura-lhe
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instalações próprias e incentiva a sua participação na vida escolar.

4. PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A Didáxis valoriza e incentiva o trabalho conjunto e articulado entre a Escola e a
Família, com o intuito de alcançar patamares crescentes de sucesso. Sendo uma Escola
de serviço público a heterogeneidade que caracteriza os alunos que a frequentam fica,
também, espelhada no gráfico 8 que evidencia, as habilitações literárias dos Pais.

Número de pais

Pai

Mãe

576593

450
391
302326

266
194

265
183
16 17

45 86

5 2

4 0

22 15

Gráfico 8 – Habilitações literárias dos Pais.

A Associação de Pais/Encarregados de Educação é uma estrutura que integra o Conselho
Pedagógico, representando e promovendo os interesses dos seus associados e onde tem
a oportunidade de se pronunciar sobre a política educativa da Escola.
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4.1. Associação de Pais/Encarregados de Educação

IV. PARTE - PROJETO DE INTERVENÇÃO

A elaboração deste plano estratégico de melhoria assenta na análise da avaliação interna
e externa e constitui um compromisso assumido por toda a comunidade educativa. O
esforço de melhoria resulta de um processo contínuo de implementação de estratégias
no âmbito da aprendizagem dos alunos que visam a promoção da excelência do ensino,
do conhecimento e do aumento da eficácia da escola e pressupõe os seguintes objetivos:
1. Garantir a todos os alunos oportunidades de sucesso para se cumprir o princípio
da equidade e da justiça;
2. Promover a melhoria dos resultados escolares;
3. Potenciar a melhoria e o reforço das competências transversais para se atingir o
sucesso e a excelência académica, prevenindo o insucesso e abandono escolares;
4. Desenvolver um trabalho de equipa dinâmico, implementando metodologias
diferenciadas promotoras de sucesso.
Estes objetivos constituem o principal alicerce das ações de intervenção com vista à
melhoria dos resultados dos alunos dos ensinos básico e secundário:
Apoio ao estudo - assenta na constituição temporária de grupos de
homogeneidade relativa em termos de desempenho escolar;
Reforço dos tempos letivos de Português e Matemática possibilita a melhoria das
aprendizagens nestas disciplinas e transversalmente a melhoria do desempenho
das restantes áreas disciplinares;

constituem uma oferta educativa para os alunos com dificuldades condicionantes
de aprendizagem, insucesso escolar repetido, problemas de integração na
comunidade e risco de abandono escolar. Estas turmas implicam um trabalho de
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Turmas de percursos curriculares alternativos e Cursos de Educação e Formação–

articulação com diversas instituições, como a Comissão e Proteção de Crianças
e Jovens, o Tribunal de Menores e a Saúde Escolar;
Apoio Escolar a todas as disciplinas - promove o sucesso e a sua qualidade,
através do desenvolvimento e consolidação de conhecimentos;
Oficina de Escrita – desenvolvida na disciplina de português - pretende abranger
toda a tipologia textual;
Testes Comuns - garantem a uniformização de procedimentos e incentivam o
trabalho de equipa entre os docentes;
Office 365 – mecanismo de interação entre o professor e o aluno;
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – favorece o desenvolvimento pessoal,
social e cultural dos alunos e das suas famílias com vista à obtenção de um maior
sucesso educativo.
A monitorização/avaliação de todas estas ações de melhoria é realizada com base em
análises longitudinais e transversais dos resultados da avaliação interna (1.º, 2.º e 3.º
períodos e provas de equivalência à frequência) e externa (provas finais nacionais,
exames nacionais, Programa Aves, projeto de melhoria e eficácia da escola). Assim, no
final de cada um dos períodos é analisado o input e o output, sendo que, após debate em
Conselho Pedagógico, em reuniões de Departamento Curricular e em reuniões setoriais,
é detetado o problema e são inventariadas metodologias e estratégias, com as quais todos
os intervenientes se identificam e se comprometem.
Com este indicador de medida pretendemos ter uma monitorização e avaliação
sistemática dos resultados escolares e do sucesso educativo. Concomitantemente, são
aplicados questionários de impacto trimestrais aos alunos, aos pais/encarregados de
educação e aos docentes. Estes permitem percecionar o grau de satisfação da
comunidade educativa, bem como fazer o levantamento dos pontos fortes e das áreas de

No seguimento da linha da transversalidade, a escola promove diversos projetos
diversificados e multidisciplinares que visam o desenvolvimento de conhecimentos e
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melhoria.

capacidades em diversas áreas do saber e saber fazer, do pensamento crítico e do
empreendedorismo, que almejam o desenvolvimento de skills.
1. Literacia Financeira
2. PRESS
3. Parlamento dos Jovens
4. Educação Literária
5. Literacia Financeira
6. Projeto Cambridge English school
7. Empreendedorismo
8. Didáxis solidária
9. Programa Eco-Escolas
10. F1 in Schools
11. Canguru Matemático
12. Programa Mais Família, Mais Jovem
13. Xadrez
14. Parlamento Europeu dos Jovens Interescolas
15. Ciência na escola
16. Young business talents
17. Projeto Young Volunteam
18. Olimpíadas da Física, Química e Matemática
19. Projeto Europeu Comenius
20. Projetos Erasmus + Arts@Creativity.eu
21. Empresa na escola
22. Projeto Concelhio de Intervenção Vocacional
23. Projeto Famalicão incluso

25. Eco Team Didáxis
26. Projeto AVE PLUS – Erasmus +
27. Geração Depositrão
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24. Projeto Straplex - Balão Estratosférico

28. Parlamento dos Jovens
29. Ciência na Escola
30. Júnior Achievement
31. Todos Contam
32. No poupar está o ganho
33. Justiça para todos

A avaliação é realizada através do preenchimento de questionários de avaliação de
projetos/atividades pedagógicas dirigidos a alunos, pais/encarregados de educação,
docentes, não docentes e ainda pelo impacto que produzem os seus resultados.
O público-alvo é constituído por todos os alunos, corpo docente e restante comunidade
educativa. Para a implementação deste projeto contamos com 88 professores e 1539
alunos e ainda com seguintes recursos materiais: Biblioteca, Departamentos de
Psicologia e Orientação e de Apoio Educativo, Laboratórios de Ciências, Química,
Física e Informática.
A escola possui Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (G.A.A.F.), constituído por
uma equipa multidisciplinar, cuja finalidade é o apoio dos alunos e famílias
disponibilizando várias vertentes que contribuem para a melhoria do sucesso educativo,
desenvolvimento integral dos jovens e responsabilização parental. Este gabinete realiza
um trabalho concertado com vários parceiros, tais como Tribunais, C.P.C.J., Polícia
Segura, Centros de Saúde, Hospitais, entre outros.
A avaliação do G.A.A.F. concretiza-se através da implementação de questionários e
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apresentação de relatório final.

V. PARTE – PLANO ESTRATÉGICO

O segredo de progredir é começar. O segredo de começar é
dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de
executar, e depois começar pela primeira.
Mark Twain

As áreas de intervenção que a comunidade educativa destacou como prioritárias são
duas: i) O Processo de Ensino-Aprendizagem e a ii) Cidadania e Disciplina.
Para cada uma das áreas de intervenção prioritárias foram definidos os respetivos
objetivos e delineadas as estratégias de operacionalização dos mesmos.

Área Prioritária I – Processo de Ensino/Aprendizagem
1.1. Prestar um serviço educativo de qualidade
Fomentar uma cultura de qualidade, responsabilidade e rigor entre os diferentes

Reforçar uma cultura de autoavaliação ao nível das diversas estruturas de gestão
pedagógica, que permita avaliar os resultados alcançados com as atividades
dinamizadas no âmbito do Plano Anual de Atividades.
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agentes educativos.

Promover projetos e atividades de natureza interdisciplinar.
Promover a participação em projetos/concursos de iniciativa local, nacional e
internacional.
Promover a participação em projetos inovadores que vão ao encontro dos
interesses dos alunos.
Promover e otimizar protocolos e parcerias com entidades e organizações com
vista ao sucesso escolar e educativo.
Promover a implementação de um modelo de supervisão escolar.
Efetuar a análise sistemática dos pontos fortes e fracos internos.
Elaborar um Plano de Formação de acordo com o Projeto Educativo de Escola e
as necessidades de desenvolvimento profissional, quer para docentes, quer para
não docentes.
Criar mecanismos de monitorização e avaliação dos projetos, núcleos e
atividades da Escola.
Promover reuniões de reflexão, debate, monitorização e partilha de práticas
pedagógicas.
Refletir sobre as práticas educativas nos departamentos, fomentando o trabalho
colaborativo.
Continuar a desenvolver um trabalho cooperativo que vise a construção, seleção
e definição de recursos didáticos e pedagógicos, de instrumentos de avaliação,
de estratégias de diferenciação pedagógica e de partilha de práticas científicopedagógicas relevantes e inovadoras.
Analisar regularmente os indicadores de sucesso organizados por área curricular

sucesso fixadas em departamento.
Definir e implementar linhas metodológicas de ação e estratégias em função da
análise/reflexão sobre os resultados escolares.
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disciplinar/ turma/ ano e ciclo de estudos, confrontando-os com as metas de

Promover a Biblioteca Escolar e Centro de Recursos enquanto parceiros do
processo de ensino-aprendizagem, potenciando a diversificação de recursos e
metodologias em contexto de sala de aula e apoio às atividades de reforço e de
substituição.

1.2. Promover o sucesso escolar dos alunos assente numa cultura de rigor e
exigência.
Dinamizar projetos e atividades com vista a reforçar, consolidar e desenvolver
as aprendizagens no âmbito das disciplinas de Português e da Matemática.
Divulgar os critérios, instrumentos e momentos de avaliação aos alunos e aos
Pais/Encarregados de Educação, no início do ano letivo.
Alcançar as metas quantitativas fixadas em departamento, por cada docente e
para cada turma e disciplina.
Desenvolver estratégias com vista a colmatar/minimizar os pontos fracos
identificados nas turmas.
Definir e desenvolver com eficácia os apoios aos alunos com dificuldades,
garantindo

medidas de diferenciação pedagógica ajustadas, o apoio

individual/em grupo e o funcionamento da sala de estudo.
Elaborar, executar e avaliar, com prontidão, Planos Acompanhamento
Pedagógico para todos os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem.
Manter e reforçar a concretização de atividades com vista a proporcionar a todos
os alunos do 9.º ano de escolaridade as informações necessárias para que possam
tomar decisões conscientes e informadas e definir projetos de vida sustentáveis.

comunidade educativa.
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Diversificar as respostas educativas para responder às necessidades da

1.3. Prevenir a desistência e o abandono escolar.
Acompanhar os alunos que se encontrem numa situação de risco de abandono
escolar, encontrando respostas adequadas e céleres.
Fortalecer o contacto com Pais/Encarregados de Educação dos alunos em risco
de abandono escolar, de forma a atuar preventivamente e de forma articulada.
Continuar a promover um programa de orientação para a carreira para os alunos
do 9.º ano de escolaridade.

1.4. Promover e monitorizar as respostas educativas dos alunos com NEE, tendo
em vista o seu desenvolvimento integral.
Proceder à referenciação/encaminhamento e avaliação dos alunos com
necessidades educativas especiais.
Continuar a desenvolver um trabalho consertado e articulado entre os diferentes
técnicos intervenientes no processo educativo dos alunos com NEE (docentes de
educação especial, equipa pedagógica, pais/encarregados de educação, DPO e
outros técnicos envolvidos).
Implementar medidas de apoio para a totalidade dos alunos referenciados com
necessidades educativas especiais.
Desenvolver um plano de transição para a vida ativa para a totalidade dos alunos
que se encontrem nessa fase do percurso escolar e realizar um acompanhamento
efetivo do mesmo.
Manter e reforçar parcerias e protocolos de colaboração, nomeadamente com os

encontrar respostas eficazes e especializadas para os alunos com NEE.
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serviços locais de saúde, a segurança social e centros de formação, com vista a

Incentivar e proporcionar a participação dos alunos em atividades
extracurriculares (desporto escolar, concursos, visitas…), de acordo com as suas
especificidades e motivações.

1.5. Fomentar e reforçar o envolvimento e a corresponsabilização dos
Pais/Encarregados de Educação no percurso escolar e no sucesso educativo dos
seus educandos.
Realizar reuniões periódicas com os Pais/Encarregados de Educação, dando-lhes
a conhecer todas as informações necessárias para que possam participar
ativamente no processo de ensino/aprendizagem dos seus educandos.
Incentivar a participação dos Pais/Encarregados de Educação nas diversas
atividades promovidas pela Escola.
Identificar junto dos Pais e/ou Encarregados de Educação a existência de
problemas ou de constrangimentos que condicionem o sucesso escolar dos seus
educandos, agilizando os meios necessários para a sua resolução.
Dar continuidade ao trabalho de articulação desenvolvido entre a Direção
Pedagógica e os representantes de Pais/Encarregados de Educação das diversas
turmas, valorizando o seu papel e definindo conjuntamente linhas de atuação
consertadas.
Realização de atendimentos semanais por parte da Direção Pedagógica aos Pais
e/ou Encarregados, para a análise e discussão de assuntos inerentes aos
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educandos, em particular e/ou à escola, em geral.

Área Prioritária II – Cidadania, disciplina e segurança
2.1. Promover o desenvolvimento cívico dos alunos.
Desenvolver projetos no âmbito da cidadania, de forma a contribuir para o
desenvolvimento global e integral dos alunos.
Envolver os alunos e a restante comunidade educativa em atividades e iniciativas
da Escola que promovam o desenvolvimento de valores e conduzam, os alunos,
ao exercício de uma cidadania responsável.
Consolidar valores como o respeito e aceitação pelo outro, a disciplina, a
cidadania, a defesa do ambiente, a educação para a saúde, com vista a promover
a formação integral dos alunos.
Estimular os alunos a participarem em atividades e projetos no âmbito da
cidadania, defesa do ambiente e educação para a saúde.
Elaborar, pelo Coordenador de ano ou Diretor de Curso/ Turma e em colaboração
com os alunos, um balanço trimestral sobre o comportamento da turma e procurar
encetar estratégias conjuntas com vista a resolver os problemas detetados.
Desenvolvimento de atividades disciplinares, multidisciplinares, culturais e
desportivas que envolvam toda a comunidade educativa e que visem um trabalho
colaborativo entre os agentes educativos.
Desenvolver competências pessoais e sociais nos alunos, através da prática
desportiva.
Expandir o número de alunos envolvidos nas atividades que integram o Desporto
Escolar.

Sistematizar a implementação do trabalho colaborativo entre Docentes,
Departamentos/Disciplinas, visando a articulação vertical e horizontal.
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Fomentar o sentido de justiça, no respeito por si próprio e pelos outros.

2.2.Fomentar o cumprimento e a aplicação de regras de convivência e disciplina.
Divulgar o Regulamento Interno da Escola a toda a Comunidade Educativa, com
vista ao seu cumprimento de forma rigorosa.
Valorizar o respeito pelos direitos e deveres de todos os elementos da
comunidade educativa definidos no RI da Escola.
Atuar de forma rigorosa nas situações de indisciplina.
Definir princípios e uniformizar procedimentos de atuação disciplinar.
Promover reuniões entre a Direção Pedagógica e os Delegados de Turma de
todos os ciclos de ensino, com vista a valorizar o seu papel na Turma e na Escola.
Promover reuniões entre a Direção Pedagógica, os diretores de turma e os
Pais/Encarregados de Educação, com vista a encontrar estratégias de atuação
conjuntas e articuladas que visem a diminuição da indisciplina.
Envolver a Associação de Estudantes e a Associação de Pais/Encarregados de
Educação na promoção da disciplina.
Refletir sobre práticas e metodologias adotadas no âmbito da indisciplina,
visando a convergência de abordagens, a rentabilização de recursos e a resolução
mais eficaz e célere dos problemas.

2.3. Promover condutas de segurança na Escola.
Elaborar e divulgar os planos de evacuação/segurança da Escola.
Realizar simulacros de incêndio para aferição das normas e procedimentos
constantes do Plano de Segurança.

vigilância e do controlo das entradas e saídas.
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Proporcionar a segurança no espaço da escola através do sistema de vídeo

2.4. Reconhecer e valorizar o mérito, a dedicação e o esforço.
Reconhecer, divulgar e valorizar publicamente comportamentos meritórios.
Realizar uma cerimónia de entrega dos certificados de mérito e excelência, quer
nas aprendizagens, quer no trabalho, empenho e comportamento.
Divulgação na página da Escola, no jornal escolar e/ou outros meios das boas
práticas e dos trabalhos meritórios de alunos.

Por último e em consonância com as orientações da Inspeção-Geral da Educação e
Ciência (IGEC) no âmbito da Avaliação Externa apresentam-se, para cada ciclo os
resultados a alcançar pela escola, no ensino regular, no final do período de vigência do
atual Projeto Educativo:
Resultados a alcançar pela escola
Ciclos

Taxa de conclusão

Taxa de retenção e desistência

2º Ciclo

Igual ou superior a 97%

Igual ou inferior a 3%

3º Ciclo

Igual ou superior a 93%

Igual ou inferior a 7%

Ensino
Secundário

Superior a 83%

Igual ou inferior a 17%

Para os outros cursos do ensino secundário apresentam-se, no anexo C, as metas de
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sucesso quantitativas a alcançar por disciplina.

QUADRO SÍNTESE DO PLANO ESTRATÉGICO

Áreas de Intervenção Prioritária
Processo de
Ensino/Aprendizagem

Cidadania, Disciplina e
Segurança
Objetivos estratégicos

Prestar

um

serviço

educativo

de

Promover o desenvolvimento cívico

qualidade.
dos alunos.
Promover o sucesso escolar dos alunos
assente numa cultura de rigor e exigência.

Fomentar

Prevenir a desistência e o abandono

aplicação de regras de convivência e

escolar.

o

cumprimento

e

a

disciplina.

Promover e monitorizar as respostas
educativas dos alunos com NEE, tendo

Promover condutas de segurança na

em vista o seu desenvolvimento integral.

Escola.

Fomentar e reforçar o envolvimento e a
corresponsabilização
Pais/Encarregados

Reconhecer e valorizar o mérito, a

dos
de

Educação

no

dedicação e o esforço.

percurso escolar e no sucesso educativo
dos seus educandos.

Maior
Satisfação

Novos Objetivos
Estratégicos

Mais Sucesso
Educativo
Movas Metas
de Sucesso

RUMO À EXCELÊNCIA
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Melhores
Resultados

VI. PARTE – AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO
EDUCATIVO

Os resultados do amanhã serão visíveis nas causas que fazemos. Vamos
semear as sementes uma a uma, e vencer no presente pelo bem do futuro.
Daisaku Ikeda

A importância e necessidade de um sistema de autoavaliação da Escola assume-se como
indispensável e incontornável, face às mudanças e novas dinâmicas que caracterizam a
atual sociedade. Esta autoavaliação constitui um instrumento privilegiado de construção
do autoconhecimento, permitindo de forma sustentada tomar decisões com vista a
alcançar uma melhoria dos processos e consequentemente dos resultados da Escola. Esta
análise e reflexão sobre as estruturas, estratégias, planos, atividades, ações e resultados
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da Escola devem, por isso, ser um ato recorrente, sistemático e plenamente participado.

1. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 2016/2019

Será realizada uma avaliação formativa e sumativa do Projeto Educativo, utilizando de
forma complementar metodologias qualitativas e quantitativas.
A avaliação formativa, realizada no final de cada ano letivo, irá permitir um
acompanhamento e monitorização das estratégias implementadas e das atividades
dinamizadas, através da recolha e tratamento dos dados relativos aos resultados obtidos
e ao nível de satisfação alcançado. Desta avaliação poderão surgir medidas de
ajustamento ou correção de estratégias que se afigurem como determinantes e
indispensáveis para o alcance das metas estipuladas.
A avaliação sumativa será realizada no término do período de vigência do atual Projeto
Educativo e permitirá efetuar um balanço final e uma visão global do caminho
percorrido, confrontando os resultados obtidos com os objetivos estabelecidos no plano
estratégico.
Os quadros seguintes sistematizam, para cada uma das áreas de intervenção prioritárias,
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os elementos e dados que serão contemplados nas avaliações.

Área Prioritária I – Processo de Ensino/Aprendizagem
1.1. Prestar um serviço educativo de qualidade
Indicadores e meios de avaliação

Momento de
Verificação

 Planos de trabalho e atas de reuniões de conselho pedagógico,
departamentos curriculares, coordenadores de ano, diretores de
curso/turma e reuniões gerais de professores.

No final de cada
período letivo

 Atas das reuniões realizadas com vista a promover a reflexão,
debate, monitorização e partilha de práticas pedagógicas.
 Resultados do QIAF (questionário intermédio de avaliação da
formação) a preencher pelos alunos.
 Resultados do QAFCT (questionário de avaliação da formação
em contexto de trabalho) a preencher pelos alunos, professores
orientadores e tutores das empresas.

Aquando da aplicação
dos questionários.

 Resultados do questionário de Clima de Escola (docentes e não
docentes).
 Resultados dos questionários de opinião dos alunos e
encarregados de educação.
 Relatórios de avaliação dos projetos, núcleos e atividades da
Escola.
 Relatórios das visitas de estudo efetuadas.

Aquando da
realização das visitas
de estudo.
Após a afixação dos
resultados do
concurso ao ensino
superior.
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 Resultados do concurso de acesso ao ensino superior.

 Balanço final do projeto anual de intervenção curricular dos
departamentos curriculares.
 Número de projetos e atividades de natureza interdisciplinar.
 Âmbito e número de projetos e atividades de iniciativa local,
nacional e internacional.
 Número de Protocolos e parcerias com entidades e
No final do ano letivo

organizações.
 Balanço do plano de formação de docentes e não docentes.
 Balanço do plano anual de atividades da escola.
 Balanço dos projetos de atividades das turmas
 Número de transferências de e para a escola e respetivos
motivos.

1.2. Promover o sucesso escolar dos alunos assente numa cultura de rigor e
exigência.
Momento de
Verificação

Indicadores e meios de avaliação
 Taxas de sucesso/insucesso escolar por ano de escolaridade e por
disciplina.
 Reuniões de divulgação dos critérios, instrumentos e momentos
de avaliação com Pais/Encarregados de Educação.
 Análise

comparativa

entre

as

metas

estabelecidas

No final de cada
em

período letivo

departamento, por cada docente, para cada turma e disciplina e

 Eficácia dos Planos Acompanhamento Pedagógico
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os resultados obtidos pelos alunos.

 Análise dos resultados da avaliação externa, procurando uma
aproximação ou superação da média nacional e regional em todas
as disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Secundário.

Após a afixação dos
resultados da

 Cálculo da diferença entre a classificação interna de frequência e

avaliação externa.

a classificação de exame, nas disciplinas do Ensino Básico e do
Ensino Secundário.
 Projetos e atividades no âmbito das disciplinas de Português e de
Matemática e respetiva avaliação.
 N.º de retenções por ciclo e ano de escolaridade.
 Percentagem de alunos que transitam sem níveis inferiores a três
no 2.º e 3.º ciclos.

No final do ano
letivo

 Realização do programa “Orientação para a carreira”, junto de
todos os alunos do 9.º ano.
 N.º de alunos propostos para o Quadro de Mérito e Excelência.
 N.º de livros requisitados na Biblioteca Escolar.

1.3. Prevenir a desistência e o abandono escolar.
Indicadores e meios de avaliação
 Percentagem de anulações de matrícula.
 N.º de alunos em risco de abandono escolar e sucesso/insucesso

Momento de
Verificação
No final do ano
letivo
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das medidas implementadas.

1.4. Promover e monitorizar as respostas educativas dos alunos com NEE, tendo
em vista o seu desenvolvimento integral.
Momento de
Verificação

Indicadores e meios de avaliação
 N.º de alunos com NEE e tipo de medida de apoio que

No final de cada

beneficiaram.

período letivo.

 Sucesso/insucesso das medidas implementadas.
 N.º de parcerias e protocolos de colaboração estabelecidos com
vista a dar uma resposta eficaz e especializada aos alunos com

No final do ano
letivo

NEE.

1.5. Fomentar e reforçar o envolvimento e a corresponsabilização dos
Pais/Encarregados de Educação no percurso escolar e no sucesso educativo dos
seus educandos.
Momento de
Verificação

Indicadores e meios de avaliação
 Percentagem de Pais/Encarregados de Educação que participam
nas reuniões dinamizadas pela Escola.
 Planos de trabalho e atas de reuniões com os Pais/Encarregados

No final de cada

de Educação.
 Análise

do

n.º

de

reclamações

apresentadas

pelos

período letivo.

Pais/Encarregados de Educação, do tempo despendido para a
Escolar agilizar os meios no sentido de dar uma resposta adequada
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e sucesso/insucesso da mesma.

 N.º de atividades em que os Pais/Encarregados de Educação
participaram ativamente.
 Análise das respostas dos Pais/Encarregados de Educação a
questionários de satisfação relativamente a projetos e atividades.

No final do ano
letivo

 N.º de reuniões realizadas entre a Direção Pedagógica e os
Pais/Encarregados de Educação.

Área Prioritária II – Cidadania, Disciplina e Segurança
2.1. Promover o desenvolvimento cívico dos alunos
Indicadores e meios de avaliação

Momento de
Verificação

 Balanço final dos projetos desenvolvidos no âmbito da
cidadania;
 N.º de atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina,
cidadania, defesa do ambiente, educação para a saúde e desporto
e respetiva avaliação;
 Adesão dos alunos na participação das atividades desenvolvidas
no âmbito da disciplina, cidadania, defesa do ambiente,

No final do ano
letivo

educação para a saúde e desporto;
 Sucesso das estratégias implementadas pelos Coordenadores de
ano ou Diretores de curso/turma com vista a resolver os
problemas detetados nas turmas.

Escolar.
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 N.º de alunos envolvidos nas atividades que integram o Desporto

2.2.Fomentar o cumprimento e a aplicação de regras de convivência e disciplina
Indicadores e meios de avaliação

Momento de
Verificação

 Redução do número de conselhos de turma motivados por
problemas de índole disciplinar/comportamental;
 Redução do número de ocorrências e sanções disciplinares;
 Balanço das atividades realizadas pela Direção Pedagógica com
os Delegados de Turma;
 Balanço das atividades/reuniões realizadas pela Direção
Pedagógica com Pais/Encarregados de Educação com vista a
diminuir a indisciplina;

No final do ano
letivo

 Balanço das atividades/reuniões realizadas pela Direção
Pedagógica envolvendo a Associação de Estudantes e a
Associação de Pais/Encarregados de Educação
 Balanço final sobre práticas e metodologias adotadas no âmbito
da indisciplina, visando a convergência de abordagens, a
rentabilização de recursos e a resolução mais eficaz e célere dos
problemas.

2.3. Promover condutas de segurança na Escola.
Indicadores e meios de avaliação

Momento de
Verificação

 Avaliação da satisfação da comunidade educativa no âmbito das
medidas de segurança;
 Avaliação do impacto e sucesso das simulações realizadas.

letivo

 Número de alunos distinguidos pelo mérito e excelência, quer nas
aprendizagens, quer no trabalho, empenho e comportamento.
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No final do ano

2.4. Reconhecer e valorizar o mérito, a dedicação e o esforço.
Indicadores e meios de avaliação

Momento de
Verificação

 Número de alunos distinguidos pelo mérito e excelência, quer nas

No final do ano

aprendizagens, quer no trabalho, empenho e comportamento.

letivo

A avaliação final do Projeto Educativo terá em linha de conta a participação de todos os
agentes da comunidade educativa, uma vez que se considera crucial a existência desta
interação e diálogo, com vista a adequar o Projeto Educativo à dinâmica que caracteriza
a Escola e às novas metas que se pretendem alcançar. Este balanço irá permitir
identificar os pontos fortes e os pontos fracos da Escola (análise interna), bem como as
ameaças e oportunidades do Contexto (análise externa). O cruzamento desses quatro
aspetos será sistematizado numa matriz SWOT que sustentará a construção de um novo
Projeto Educativo.

2. PERÍODO DE VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

Atendendo à importância que este documento representa para a Escola serão
mobilizados meios no sentido de ser amplamente divulgado junto de toda a comunidade
educativa. Será também apresentado sempre que surjam novos elementos na
comunidade educativa, para que conheçam os princípios e linhas de ação adotados e
para que possam participar ativamente na concretização do mesmo.

ano letivo 2016/2017 e o seu término no final do ano letivo 2018/2019 e estará
disponível para consulta na página de internet da Escola.
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O presente Projeto Educativo vigorará por um período de 3 anos, com o seu início no
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ASA Editores.

ANEXOS

Anexo A
Recursos Culturais e Ambientais
Anexo B
Referenciais – Ano Letivo 2017/18
Anexo C
Metas de Sucesso Quantitativas 2016/2019 – Ensino Secundário – Outros Cursos
Anexo D
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Listagem de Protocolos e Parcerias da Escola

