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“O Projeto não é uma simples representação do futuro,  

mas um futuro para fazer, um futuro a construir, uma ideia a transformar 
em ato.”  
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1. INTRODUÇÃO 

  

m dos maiores desafios que hoje se coloca à Escola é o de ser capaz de 

afirmar a sua própria identidade, ou seja, reconhecer as suas 

características próprias e pô-las ao serviço das grandes finalidades 

educativas e, em particular Face ao reconhecimento social e institucional, 

à elevada reputação e às expectativas que recaem sobre o ensino 

profissional, “Passo a Passo para a Inclusão”, configura-se como um 

desafio coletivo de transformação, inclusão, pluralidade e democracia, 

promotor do desenvolvimento humano, assente na igualdade de oportunidades para 

todos e favorecedor da aprendizagem ao longo da vida, do Direito à Educação. 

Pretende ser um projeto educativo comum e plural que evidencie o garante do 

direito de cada aluno a uma educação inclusiva e que proporcione a todos a 

participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, 

promovendo maiores níveis de coesão social, ao encontro do disposto no Decreto-lei 

n.º 54/2018 de 6 de julho.   

 O Projeto Educativo da Escola (P.E.E.) é um “documento aglutinador da ação 

educativa que esclarece as finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e 

os modos possíveis da sua resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que 

podem ser mobilizados.” 

Resultante de uma dinâmica participativa e integrativa, o Projeto Educativo pensa a 

educação enquanto processo nacional e local e procura mobilizar todos os elementos 

da comunidade educativa, assumindo-se como rosto visível da especificidade e 

autonomia da organização escolar. 

Deste modo, o P.E.E. consiste num contrato estabelecido entre os diferentes 

parceiros da comunidade educativa tendo em vista atingir metas comuns. A escolha 

dessas metas resulta duma reflexão e análise em conjunto pelos diferentes parceiros 

da especificidade da escola e da comunidade em que ela se integra, dos seus 

problemas e expectativas, dos recursos existentes ou mobilizáveis.  

U 
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O P.E.E. deverá ser entendido como um instrumento dinâmico e flexível, ajustável às 

constantes mutações que a Escola vive, de forma a dar respostas aos novos desafios 

que em cada momento se colocam. 

Num sistema complexo como é o de uma escola, onde várias realidades sociais, 

culturais, educacionais e cívicas se cruzam, exige-se que seja feita uma visão 

integrada e integradora às realidades estruturais e funcionais, materiais e humanas, 

didáticas e pedagógicas, capaz de conduzir a uma melhoria do serviço prestado pela 

escola à comunidade que serve. 

As metas propostas, no Projeto Educativo da Escola Profissional D. Francisco Gomes 

de Avelar da Santa Casa da Misericórdia de Faro derivam de princípios e valores 

educativos partilhados pela comunidade educativa, para um horizonte de três anos e 

dele decorre o Plano Anual de Atividades. 

Em suma, o Projeto Educativo assume-se como um documento de caráter 

programático e institucional, que garante estabilidade à escola a médio prazo e que 

constitui os alicerces fundamentais da sua ação educativa. Nele podemos encontrar 

de forma clara, entre outros, a missão, a visão e os objetivos gerais da escola que 

orientam a ação educativa no âmbito da sua autonomia. 

 

2. ENQUADRAMENTO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

 

"Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem"......"O ato de ver não é coisa 

natural. Precisa ser aprendido"...  

(Rubem Alves) 

 

2.1. Enquadramento Normativo  

O Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro, criou as escolas profissionais no quadro de 

relançamento do ensino profissional e reforço das diversas modalidades de ensino, 

consagradas na Lei de Bases do Sistema Educativo. Pretendeu-se levar a cabo, 

fundamentalmente, através da ação conjunta dos Ministérios da Educação e do 

Emprego e da Segurança Social, em estreita cooperação com outros ministérios e 
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ainda com várias entidades públicas ou privadas, a formação de técnicos intermédios, 

devidamente qualificados. 

O diploma supracitado foi posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 70/93 de 10 

de março. 

Segundo o Artigo 4.º, do D. L. nº 70/93 de 10 de março são atribuições das Escolas 

Profissionais:  

a) Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes, 

designadamente, preparação adequada para um exercício profissional qualificado;  

b) Desenvolver, através de modalidades alternativas às do ensino regular, os 

mecanismos de aproximação entre a Escola e o mundo do trabalho;  

c) Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional, 

preparando-os para uma adequada inserção socioprofissional;  

d) Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a 

concretização de um projeto de formação de recursos humanos qualificados que 

responda às necessidades do desenvolvimento integrado do país, particularmente no 

âmbito regional e local;  

e) Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de os 

preparar tanto para o ingresso na vida ativa como para o prosseguimento de estudos. 

Cinco anos depois, o Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro, veio corrigir algumas 

fragilidades existentes na lei, revogando o diploma anterior por forma a consolidar as 

potencialidades do Ensino Profissional e a aperfeiçoar o modelo de funcionamento 

em vigor. Pretendeu-se, assim, com a publicação do referido Diploma, renovar a 

aposta do ensino profissional, consolidar as escolas profissionais como instituições 

educativas e aperfeiçoar e alterar o modelo de financiamento.            

Em 2004, o Decreto-Lei n.º74/2004, de 26 de Março, retificado pela Declaração de 

retificação n.º 44/2004, de 25 de Maio, revoga os artigos 6º,7º e 8º, estabelecendo 

os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da 

avaliação das aprendizagens, referentes ao nível secundário de educação. 

Contudo, este Decreto-Lei foi alvo de alguns reajustamentos, relativamente ao 

regime de avaliação e de certificação, com vista a assegurar a unidade de coerência 
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de tratamento entre diversos tipos de formação profissionalmente qualificante.  

Surge, então, o Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro, que altera os artigos 4º, 

11º e 15º, do anterior. 

Mais tarde o Decreto – Lei n.º 139/2012 de 5 de julho vem revogar o Decreto -Lei n.º 

74/2004, de 26 de março. O presente diploma estabelece os princípios orientadores 

da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da 

avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos 

e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. 

Em 2013, o Decreto – Lei nº 91/2013, de 10 de julho procede à primeira alteração do 

Decreto – Lei n.º 139/2012 de 5 de julho. Ao nível do ensino profissional a alteração 

incidiu sobre os cursos profissionais do ensino secundário em que foi alargada a carga 

horária da formação em contexto de trabalho, com vista a desenvolver a 

componente técnica da formação, permitindo aos alunos uma aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de novas aptidões que facilitem quer 

a sua integração no mundo do trabalho quer o prosseguimento de estudos. 

O Decreto-Lei n.º 92/2014 de 20 de junho vem revogar o Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 

de janeiro, alterado, por sua vez, pelos Decretos-Leis n.ºs 74/2004, de 26 de março, 

54/2006, de 15 de março, e 150/2012, de 12 de julho. Este decreto-lei estabelece o 

regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não 

superior, regulando a sua criação, organização e funcionamento, bem como a tutela 

e fiscalização do Estado sobre as mesmas. 

No que se refere às Portarias de regulamentação dos referidos Decreto-Lei, foi criada 

a Portaria n.º 423/92, de 22 de Maio que instituiu o regime específico de avaliação 

dos Alunos das escolas profissionais criadas pelo Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de 

Janeiro. 

Em 2004, a Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio, vem regulamentar a criação e 

gestão do currículo, bem como a avaliação e certificação das aprendizagens dos 

cursos profissionais, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março. 

Atendendo à natureza e especificidade dos cursos profissionais abrangidos pela 
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referida Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio e, considerando a necessidade de 

harmonizar os regimes de assiduidade previstos nas várias modalidades de ensino de 

percursos profissionalmente qualificantes, foram alterados os artigos 7º, 13º, 14º, 

27º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º e 35º, do referido Diploma, com a nova Portaria n.º 

797/2006, de 10 de Agosto. 

Posteriormente, a Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro vem estabelecer as 

normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos 

profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas 

profissionais, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

Recentemente, o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo do 

ensino básico e do ensino secundário, os princípios orientadores da sua conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os 

alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. O referido decreto-lei confere autonomia curricular às 

escolas, materializada, entre outros aspetos, na possibilidade de gestão flexível das 

matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas, adequando-as às 

opções curriculares de cada escola. 

A Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto vem revogar a Portaria n.º 74 -A/2013, de 

15 fevereiro, na sua redação atual, de acordo com a calendarização de produção de 

efeitos fixada no artigo seguinte. A presente portaria vem regulamentar a oferta dos 

cursos profissionais, concretizando a execução dos princípios enunciados no Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, definindo as regras e procedimentos de 

operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das 

aprendizagens, visando proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e 

aprendizagens diversificadas, de acordo com os seus interesses, com vista ao 

prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado de trabalho.  

Também esteve na base da elaboração do presente P.E.E., a Lei n.º 51/2012 de 5 de 

setembro que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, estabelece os direitos e os 
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deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou 

encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na 

sua educação e formação. Esta Lei veio revogar a Lei n.º 30/2002, de 20 de 

dezembro; o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho que estabelece os princípios e as 

normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à 

diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da 

comunidade educativa e que veio revogar o Decreto- Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio e a Portaria n.º 201 -C/2015, de 10 de 

julho e o Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho que vem homologar o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e que se afirma como referencial para as 

decisões a adotar por decisores e atores educativos ao nível dos estabelecimentos de 

educação e ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas educativas. 

Uma vez que este Estabelecimento de ensino é financiado pelo Ministério da 

Educação, também foi utilizado, para a elaboração deste P.E.E. a Portaria n.º 1009-A 

de 2010, de 1 de outubro, a qual define as regras de financiamento público dos 

Cursos Profissionais das Escolas Profissionais. 

 

Para além da referida legislação, foi ainda utilizada a demais legislação 

complementar, bem como os Estatutos da Escola Profissional D. Francisco Gomes de 

Avelar da Santa Casa da Misericórdia de Faro e seu Regulamento Interno. 

 

2.2. Enquadramento Concetual do PE 

Entendemos por Projeto Educativo o instrumento de gestão que orienta a ação 

educativa explicitando as metas a atingir, com a participação da comunidade 

educativa e tecido empresarial em que se estabelece a identidade da nossa Escola. É 

o documento que resume aquilo que a Escola pretende ser e o que irá realizar para 

o conseguir, no quadro da sua autonomia.  

Falar de projeto é, pois, abrir novos horizontes, pensar em mudança, em intervenção, 

na tentativa de dar um significado e um sentido a esta instituição educativa na 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/dl_54_2018.pdf


“Passo a Passo para a Inclusão” 

 PROJETO EDUCATIVO 2018-2021 
 

Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar - SCMF 

8 

perspetiva de poder haver constantemente novos desafios. O Projeto Educativo 

apresenta-se, assim, como um instrumento autónomo do ponto de vista legal e 

funcional, já que se procura a classificação organizacional e a planificação estratégica 

em termos operatórios. Projetam-se neste documento as prioridades educativas, as 

linhas gerais de atuação, a gestão otimizada dos recursos materiais e humanos, pelo 

que constitui o ponto de referência com vista à globalização e unidade da ação 

educativa.  

É, desde o início da sua construção, a afirmação da identidade organizacional da 

Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa Casa da Misericórdia de 

Faro e surge como um documento de planificação estratégica plurianual, aberto e 

dinâmico, afirmando os valores, as políticas e os objetivos desta instituição. O termo 

projeto assume atualmente conotações variadas, pela apropriação que dele fizeram 

as diversas áreas do conhecimento. No entanto, neste caso específico, interessa fazer 

o enquadramento conceptual no campo da educação profissional, tendo sempre 

como base a forte ligação ao meio onde a escola se insere, o que permite responder 

às necessidades envolventes e às expectativas dos jovens. 

Pelas suas características, não encontraremos neste documento informações sobre a 

ação diária da escola, dado que se deve proceder para esse efeito, à consulta dos 

outros dois documentos da escola: o plano anual de atividades e o regulamento 

interno. Não estamos, pois, em presença de um instrumento que prevê a resposta 

direcionada unicamente a nível setorial do sistema organizacional da escola, mas 

antes de um dispositivo que pretende assumir uma intervenção global a nível dos 

diversos espaços de funcionamento da instituição escolar.  

Projetam-se neste documento as prioridades educativas, as linhas da atuação, a 

gestão otimizada dos recursos materiais e humanos, pelo que constitui o ponto de 

referência com vista à globalização e unidade da ação educativa para todos aqueles 

que escolheram enveredar por uma via profissionalizante. O Projeto Educativo foi 

desde o início da sua construção/elaboração, fator de mobilização por parte dos 

todos os elementos da comunidade educativa e do tecido empresarial envolvente, da 

discussão de opiniões e de um conjunto de intenções que procuram, em última 
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instância, a afirmação da identidade organizacional da Escola Profissional D. Francisco 

Gomes de Avelar da Santa Casa da Misericórdia de Faro. 

2.3. A Construção do Projeto Educativo 

O Projeto Educativo é um documento estratégico, orientador da ação educativa da 

escola e, ao mesmo tempo, traduz-se numa forma direta de operacionalização 

dirigida a todos os membros da comunidade educativa.  

Para além disso apresenta-se como um meio de informação e de divulgação da 

Oferta Formativa e ainda contribui para a empregabilidade dos jovens diplomados. 

De acordo com este paradigma foi constituído um grupo de trabalho que levou à 

concretização deste Projeto Educativo de Escola. Numa fase preliminar foi 

constituída a equipa, foram garantidos os princípios de coerência entre os diferentes 

elementos para o percurso metodológico a adotar. O acordo estabeleceu-se em 

torno dos seguintes desígnios: 

 A elaboração do projeto ser participada, no sentido da construção de um 

projeto que se identifique, com todos os agentes educativos que dele fazem 

parte; 

 O documento reunir os interesses comuns numa intenção-base de 

responsabilização assumida;  

 A elaboração do documento permitir a reflexão, formação e organização de 

todos os agentes educativos; 

 A composição do documento possibilitar a aquisição e o reforço de 

competências no âmbito do trabalho de grupo; 

 O documento ser uma ferramenta estratégica e facilitadora da intervenção 

na comunidade educativa e na comunidade onde a escola se insere; 

 O documento funcionar como padrão para todos os elementos da 

comunidade educativa; 

 O documento transparecer a ação pedagógica da escola; 

 O projeto educativo prever a autorregulação, no sentido de permitir uma 

constante avaliação do processo.  

Seguiu-se a fase de mobilização dos atores, dando a possibilidade a que toda a 
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comunidade educativa tivesse um papel ativo na construção deste Projeto, 

promovendo o aparecimento da fase de participação de todos os agentes 

educativos.  

Procedeu-se à elaboração do diagnóstico estratégico acerca do modo de 

funcionamento da escola, com base na recolha de informação, junto de todos os 

agentes educativos, com o objetivo de se implementarem estruturas de 

autoavaliação de controlo e de melhoria contínua. 

Com a fase de validação pretendeu-se avaliar e aferir o grau de eficiência dos 

objetivos e das metas traçados para a escola bem como identificar lacunas e propor 

as necessárias correções e aperfeiçoamentos.  

Na fase de aprovação o documento escrito foi posto à discussão e aprovação pelos 

órgãos competentes da escola.  

Para a fase de difusão do Projeto Educativo foram identificados os meios a utilizar e 

que se encontram à disposição da escola e da sua entidade proprietária. Os mesmos 

se encontram descritos no ponto respeitante à disseminação do projeto. 

 

3. MISSÃO, VISÃO E PRINCÍPIOS DA ESCOLA 

 

 
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 

nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” 
Paulo Freire 

 

3.1. Missão 

O nosso Lema “Passo a Passo para a Inclusão” 

 

O lema aglutinador do Projeto Educativo, “Passo a Passo para a Inclusão”, reproduz a 

ambição da escola em que cada jovem encontre um ambiente educativo acolhedor 

que lhe faculte condições propícias para o seu crescimento harmonioso e saudável, 

para a sua inclusão plena e para o desenvolvimento de competências e 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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aprendizagens que lhe permitam enfrentar os desafios que a sociedade do século XXI 

coloca. 

Pretendemos ser uma Escola capaz de promover a formação intelectual e a reflexão 

crítica dos nossos alunos, apta a formar cidadãos responsáveis e empreendedores, 

que desenvolvam atitudes de cooperação e de intervenção: cidadãos solidários, 

respeitadores de ideias e de culturas diferentes. Uma escola que promova a 

igualdade de oportunidades e de condições, favorecendo a inserção 

socioprofissional, através duma preparação adequada para um exercício profissional 

qualificado e para uma cidadania ativa. Uma escola onde os valores são apreciados e 

o trabalho, numa perspetiva educativa, é um desafio para alcançar o sucesso. 

Apostamos na conceção de uma Escola inclusiva, sem distinção de origens sociais, 

etnias, credos ou necessidades educativas e na promoção da sua autonomia. 

Ousamos e corremos riscos, acreditando que só assim podemos crescer e 

desenvolver o potencial humano existente em cada aluno, em cada professor, em 

cada técnico que integra a nossa instituição. O nosso labor, o nosso entusiasmo, terá 

de ter, inevitavelmente, reflexos na nossa comunidade e por extensão na nossa 

região, no nosso país, no mundo. 

3  
  

3.2. Visão  

 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa Casa da Misericórdia de 

Faro pretende destacar-se pela qualidade das suas práticas pedagógicas, ser 

reconhecida como uma entidade impulsionadora de uma efetiva cultura assente na 

inclusão, promotora duma efetiva inserção dos seus diplomados no Mercado de 

Trabalho e ainda distinguir-se como uma instituição educativa de referência nas 

relações com a comunidade onde se insere, na promoção de uma cultura de esforço 

e exigência, de valores e de princípios de justiça, igualdade, respeito pela diferença e 

solidariedade. 
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3.3. Princípios 

 

Tendo por base as leis fundamentais do Sistema Educativo, nomeadamente a sua lei 

fundamental – Lei de Bases – veículo dos valores que orientam a sociedade ao nível 

educacional, o P.E.E. pretende refletir a forma concreta como a nossa escola escolhe 

e concretiza essas finalidades e princípios. 

É neste sentido que o P.E.E. se apresenta como um quadro de referência da 

comunidade educativa, tendo por base os três vértices fundamentais da formação 

dos jovens: Instruir, Educar e Intervir no meio. 

De facto, a escola deve promover a formação intelectual e a reflexão crítica dos seus 

alunos mas possui, também, a vocação de formar cidadãos responsáveis que 

desenvolvam atitudes de cooperação e de intervenção: cidadãos solidários, 

respeitadores de ideias e de culturas diferentes. 

Ao partirmos para uma ação concertada, em que nos empenharemos, durante os três 

anos, aceitamos como princípios de relação e de decisão as seguintes convicções: 

 O princípio da especificidade da Escola como espaço de cultura; 

 O princípio de pertença a uma comunidade reflexiva capaz de transformar as 

suas práticas num processo em que a cooperação e a responsabilidade são 

elementos de confluência para a qualidade do processo educativo; 

 O princípio de cidadania atuante, onde cada elemento tem voz para o 

desenvolvimento de valores de liberdade, solidariedade e justiça que 

queremos que presidam à vida escolar; 

 O princípio de participação democrática, no respeito pela diferença e pela 

valorização da diversidade, assentando no confronto esclarecido entre os 

direitos e deveres de todos e de cada um; 

 O princípio da reciprocidade entre o homem e o espaço em que vive, pelo 

que intervir no espaço é criar condições de transformação dos seus 

habitantes; 

 O princípio da prioridade dos afetos na educação da sexualidade para o 

desenvolvimento harmonioso do jovem/adolescente; 
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 O princípio da não exclusão, entendido no sentido de criar oportunidades 

diferenciadas e percursos diversificados que conduzam ao sucesso educativo 

dos alunos, independentemente dos seus estilos cognitivos e dificuldades de 

aprendizagem; 

 O princípio da integração/Inclusão, no respeito pela diferença, e 

promovendo a efetiva promoção de igualdade de direitos e de oportunidades, 

independentemente da classe social, etnia, religião e demais pertenças e 

opções; 

 O princípio do saber, promovendo o desenvolvimento da curiosidade 

intelectual, o gosto pelo trabalho, pelo estudo, pela investigação, não os 

circunscrevendo às balizas e limites do currículo nacional e ao currículo 

explícito; 

 O princípio da qualidade educativa, traduzida numa otimização dos recursos 

disponíveis, tendo em vista a maximização do impacto do resultado das 

aprendizagens e das atividades educativas. 

 

4. GARANTIA DA QUALIDADE 

 

Esta Escola Profissional, sendo regulada pelo Decreto-Lei n.º 92 /2014, de 20 de 

junho, é objeto de avaliação sistemática, no sentido de monitorizar os processos 

formativos e os resultados obtidos pelos seus alunos.  

Para se proceder a esta monitorização, a escola encontra-se em fase de construção 

de um modelo de avaliação assente numa política de garantia da qualidade, cujo 

sistema se encontra articulado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET). 

 

O quadro de Referencia Europeu de Garantia de Qualidade para a Educação e 

Formação Profissional – EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework 

for Vocational Education and Training) – é um instrumento  adotado, pelos Estados-

https://www.eqavet.eu/
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Membros da União Europeia que lhes permite documentar, desenvolver, 

monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de Ensino e Formação 

Profissional (EFP) e a qualidade das práticas de gestão.  

Isto implica a aplicação de processos de monitorização regulares, envolvendo 

mecanismos de avaliação interna e externa, e relatórios de progresso; 

estabelece critérios de qualidade e descritores indicativos que sustentam a 

monitorização e a produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de 

EFP e evidencia a importância dos indicadores de qualidade que suportam a 

avaliação, monitorização e garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de 

EFP. 

 

Trata-se de um renovado compromisso com a Qualidade e da implementação de um 

sistema que passa pela atribuição de responsabilidades, a identificação e a 

caracterização dos stakeholders, a definição de um processo cíclico de melhoria 

contínua através dos indicadores selecionados e da utilização e publicitação dos 

resultados em cada fase do ciclo de qualidade: planeamento, implementação, 

avaliação e revisão. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA, DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA E DO MEIO ENVOLVENTE 

5.1. DINÂMICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

5.1.1. Breve Historial da Escola 

 

Criada em 1990, a Escola Profissional da Santa Casa de 

Faro, hoje denominada Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa da 

Misericórdia de Faro, insere-se num contexto paradigmático favorável e potenciador 

do aparecimento de novos dispositivos de formação e de introdução de alterações 

radicais ou pelo menos significativas, nos sistemas existentes. 

Este contexto favorável correspondia a um conjunto de tendências e de dinâmicas 
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sociais de transformação e de modernização do tecido social a que se assistia em 

Portugal, na Europa Comunitária, bem como em muitos dos países da OCDE. 

A Santa Casa da Misericórdia de Faro 

criou a Escola Profissional porque se fazia 

sentir a necessidade de quadros técnicos 

intermédios, devidamente qualificados, 

para otimizar o atendimento a crianças e 

a idosos. 

Esta iniciativa foi inovadora, pois a Escola 

Profissional da Santa Casa foi o primeiro estabelecimento de ensino a proporcionar 

formação a auxiliares nas áreas da Infância e da Geriatria, com a abertura dos cursos 

de Animador Social/Assistente de Geriatria e de Técnico Auxiliar de Infância. É 

também nesta medida que a Escola desenvolve um processo social que não se esgota 

na formação qualificada de cada um dos jovens, seus alunos, mas antes, integra uma 

ambição de decidida participação no desenvolvimento social da comunidade em que 

se insere. 

É uma Instituição a funcionar com Autorização Prévia de Funcionamento n.º 31, de 

natureza privada, que prossegue fins de interesse público e goza de autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira, cultural, científica e tecnológica, 

encontrando-se sob a tutela pedagógica do Ministério da Educação e da Ciência. 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar - SCMF foi projetada com a 

finalidade de que as suas ações contribuíssem para a construção de uma sociedade 

mais justa e solidária, em ordem aos princípios cristãos que a orientam. A 

solidariedade social, a integração social dos indivíduos, o bem-estar socioeconómico 

só serão possíveis se todos nos empenharmos em combater a iliteracia, a 

desqualificação tecnológica e a exclusão social. Uma sociedade desenvolvida 

caracteriza-se por um acesso generalizado dos cidadãos aos bens culturais, ao 

emprego e, consequentemente, à plena satisfação das suas necessidades 

biopsicossociais. Por isso, Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar tem, 

desde sempre, investido na qualificação dos recursos humanos, numa perspetiva 
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construtivista e humanista. Construtivista, ao nível da promoção das competências 

cognitivas, técnicas e estratégicas, com vista a autoformação e à autorregulação 

enquanto cidadão e enquanto profissional. Humanista, porque sempre apostou em 

estar atenta às limitações dos indivíduos, procurando encontrar as metodologia e os 

meios que melhor se ajustem às suas capacidades e necessidades. 

  

5.1.2. Estrutura Organizacional e Funcional da Escola 

 
A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar é instituída pela Santa Casa da 

Misericórdia de Faro, que se assume como entidade proprietária, ao abrigo do atual 

Decreto-Lei n.º 92 /2014, de 20 de junho que revogou o Decreto – Lei nº. 4/98 de 8 

de Janeiro. 

A composição e atribuição dos órgãos estão de acordo com o previsto no 

Regulamento Interno da Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar, que, por 

sua vez, respeita os Estatutos da Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar – 

Santa Casa da Misericórdia de Faro. (Fig. 1)  

A Escola gere os meios patrimoniais que lhe sejam afetos de acordo com os 

instrumentos previsionais aprovados pela Mesa Administrativa da SCMF. 

Para assegurar a prossecução dos fins da Escola, existem os seguintes órgãos: 

a) O Diretor da Escola; 
b) O Conselho de Direção; 
c) O Conselho Pedagógico; 
d) O Conselho Administrativo; 
e) O Conselho Consultivo  

 O Diretor é nomeado pela Mesa Administrativa da SCMF; 

 O Conselho de Direção é o órgão que superiormente dirige a Escola e é 

constituído pelos seguintes membros: 

a) O Diretor da Escola, que preside; 
b) O Representante da SCMF; 
c) O Presidente do Conselho Pedagógico. 

 O Conselho de Pedagógico é o Órgão da Escola que dinamiza, controla e avalia 

a atividade pedagógica e é constituído pelos seguintes membros: 

a) O Presidente do Conselho Pedagógico; 
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b) O(s) Coordenador (es) do(s) curso(s); 
c) O(s) Orientadores Educativos; 
d) O(s) Coordenadores de Estágio. 

 O Conselho Administrativo é o Órgão de gestão administrativa, financeira e 

patrimonial e é constituído pelos seguintes membros: 

a) O Diretor da Escola, que preside; 
b) O Representante da SCMF; 
c)   O Chefe dos Serviços Administrativos. 

 
 O Conselho Consultivo é o Órgão da Escola que emite parecer sobre o Projeto 

Educativo da Escola e sobre os Cursos Profissionais e outras atividades de 

formação e é constituído pelos seguintes membros: 

a) O Diretor da Escola, que preside; 
b) O Presidente do Conselho Pedagógico; 
c) O Representante da SCMF; 
d) Um Representante dos Formadores; 
e) Um Representante dos Alunos; 
f) Um Representante dos Pais e Encarregados de Educação; 
g) Um Representante dos Funcionários; 
h) Representantes de Instituições locais, representativas do tecido social 
e económico, convidados expressamente pelo Diretor da Escola; 
i) Personalidades de reconhecido mérito das áreas técnico-científicas de 
Formação. 
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Fig. 1 

 

5.1.3. Recursos Educativos e Formativos 

5.1.3.1. Infraestruturas, Equipamentos e Materiais afetos ao 

desenvolvimento do plano de formação 

 

TIPOLOGIA - Instalações cedidas, a longo prazo, pela Santa Casa da Misericórdia de Faro, 

tem uma lotação global, em regime diurno, fixada em 138 Alunos. 

Trata-se uma Instituição de natureza privada, que prossegue fins de interesse público e 

goza de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, cultural, científica e 
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tecnológica, encontrando-se sob a tutela pedagógica do Ministério da Educação, sob a 

APF n.º 31. 

 
CAPACIDADE, QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS: 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
ÁREAS 

 
CAPACIDADE 

Nº. DE ALUNOS 

Salas de aula: 

1 

 

35,5 m2. 

 

26  

2             45 m2 26 

3 40 m2. 26 

4 29 m2. 24 

5 26 m2. 22 

6 17 m2. 14 

 

7 Sala de Informática/Aula 31 m2. 23 

Sala de Convívio/Bar/Refeitório 58 m2. 72 

Biblioteca-Centro de Recursos  21 m2. 20 

Reprografia  13 m2.  

Secretaria 24 m2.  

Gabinete Coordenação Pedagógica 11 m2.  

Gabinete Administrativo Financeiro (Gabinete SCMF)  

GIP 

Sala de Professores/Gabinete de Apoio ao Aluno 

26 m2. 

18 m2. 

 

Espaço Internet Corredor  

 
EQUIPAMENTOS: 
 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Mesas 82 Razoável 

Cadeiras 166 Razoável 

Quadros 8 Bom 

Armários 21 Bom 

Estantes/Prateleiras 60 Bom 

Expositor 1 Bom 

Máquina de Filmar 1 Razoável 

Projetor  Slides 1 Razoável 

Computadores 23 Muito Bom 

Computador Portátil 3 Muito Bom 

Impressoras 10 Bom 
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Impressora/Digitalizadora 2 Muito Bom 

Scanner 1 Bom 

Rádio gravador / Leitor de CD 1 Bom 

Videoprojector 3 2 Muito Bom/1 Bom 

Fotocopiadora 2 Muito Bom/Bom 

Leitor de CD’s 1 Bom 

Máquina Fotográfica 2 Bom 

Retroprojetores 3 Razoável/Bom 

Tela 1 Muito Bom 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 
 

São adotados manuais para as disciplinas de Português, Área de Integração e Língua Inglesa, 

para os diversos anos/cursos; 

Todos os Docentes se apoiam nos manuais disponíveis no mercado, de acordo com as 

respetivas disciplinas; 

Disponibilizam-se CD-ROM relacionados com a prática pedagógica infantil, entre outros; 

São requisitados vídeos temáticos na Biblioteca Municipal/Outras; 

Programa Oficial Office (Word, Excel e Powerpoint), Programa de Gestão 

Administrativa/Financeira; Internet com Wireless. 
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5.1.3.2. Organização do Tempo – Horário Escolar 

O horário escolar do aluno deve atender a um tempo de permanência na Escola que 

permita o cumprimento integral do respetivo plano de formação anual, 

salvaguardando as orientações legais emanadas pelo Ministério da Educação. Os 

horários são elaborados dentro de uma mancha compreendida entre as 09h00 e as 

16h50, de 2ª a 6ª feira.  

Os horários são reorganizados, ao longo do ano, de acordo com cumprimento das 

cargas horárias, das diferentes disciplinas, evitando a existência de interrupções e o 

devido cumprimento dos planos de formação. 

 

5.1.3.3. Organização do Tempo – Tempos Letivos 

O horário normal de funcionamento da escola decorre nos dias úteis entre as 9:00 e 

as 16h50, podendo o horário ser prolongado ou alterado em função das 

necessidades. 

As atividades letivas estruturam-se tempos letivos (“hora”) de 50 minutos.  

Os Horários das turmas de cada curso são elaborados e alterados de acordo com as 

condições específicas de execução e desenvolvimento do Plano de Formação. 

A flexibilidade dos horários deve-se a: 

 Cumprimento integral dos planos curriculares;  

 Especificidade dos cursos;  

 Visitas de Estudo/Atividades previstas no Plano Anual de Atividades; 

 Formação em Contexto de Trabalho; 

 Provas de Aptidão Profissional;  

Sempre que se verificar a falta de um Professor, este será, por princípio, substituído 

por um colega disponível, o qual assegurará o período em falta.  

Existe uma tolerância de 10 minutos ao primeiro tempo da manhã e ao primeiro 

tempo da tarde, nos restantes tempos letivos os alunos beneficiam de uma tolerância 

de 5 minutos. 
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5.2. OFERTA FORMATIVA 

A formação inicial de jovens, desenvolvida pela escola, obedece a um processo de 

pedido de autorização de funcionamento e de registos prévio dos cursos profissionais 

e dos cursos de educação e formação na Autorização Prévia de Funcionamento da 

Escola (APF Nº31), de acordo com fundamentação das necessidades dessa formação 

para o desenvolvimento social e económico da região e na lotação máxima de 138 

alunos. 

 

  
Código  

Administrativo 
SIGO 

 
Designação do Curso/ 

Saída Profissional              

  
Data 

Início Fim 

8.845643 Curso Profissional -1º Ano 
Animador Sociocultural (1 
turma) 

01-09-2018 31-08-2021 

8.845485 Curso Profissional -1º Ano 
Técnico de Ação Educativa (1 
turma) 

01-09-2018 31-08-2021 

8.847640 Curso de Educação e 
Formação nível 2, tipo 3 – 1º 
Ano Cuidador de Crianças e 
Jovens 

13-09-2018 31-08-2019 

8.693237 Curso Profissional -2º Ano 
Técnico de Ação Educativa (1 
turma) 

01-09-2017 31-08-2020 

8.513366 Curso Profissional -3º Ano 
Técnico de Ação Educativa (1 
turma) 

01-09-2016 31-08-2019 

Quadro n.º 1  

 

O objetivo é formar técnicos qualificados, na modalidade de ensino que confere o 

nível 4 do Catálogo Nacional de Qualificações e na modalidade de ensino que confere 

o nível 2 do Catálogo Nacional de Qualificações, com dupla certificação, académica e 

profissional, nas áreas dos Serviços de Apoio a Crianças e Jovens (761) do Trabalho 

Social e Orientação (762), a Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar – Santa 

Casa da Misericórdia de Faro apresenta, no ano letivo 2018/2019, de acordo com a 

sua autorização prévia de funcionamento n.º 31, a Oferta Educativa e Formativa, de 

qualificação inicial para jovens. 
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Os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível secundário de educação, 

caracterizada  por uma forte ligação com o mundo profissional. 

Tendo em conta os interesses do aluno, a aprendizagem realizada nestes cursos 

valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em 

articulação com o setor institucional e empresarial local.  

Os principais objetivos desta oferta educativa e formativa são: contribuir para que o 

estudante desenvolva competências pessoais e profissionais para o exercício de uma 

profissão; 

 privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de 

trabalho locais e regionais; 

 preparar o estudante para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino 

superior, se for essa a sua vontade. 

Estes cursos têm uma duração de 3 anos letivos, têm uma estrutura curricular 

organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos  ritmos 

de aprendizagem de cada aluno. Comportam uma componente sociocultural, uma 

componente científica e uma componente técnica. A componente técnica integra a 

Formação em Contexto de Trabalho. Para além disso é obrigatória a realização de 

uma Prova de Aptidão Profissional. 

A conclusão com aproveitamento da totalidade do percurso formativo permite uma 

dupla certificação: habilitação escolar, o Ensino Secundário e qualificação profissional 

de Nível IV. Permite o prosseguimento de estudos podendo integrar, de imediato, o 

mercado de trabalho. 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para os jovens 

poderem concluir a escolaridade obrigatória, através de um percurso flexível e 

ajustado aos seus interesses, ou para poderem prosseguir estudos ou formação que 

lhes permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho.  

Comportam quatro componentes de formação: sociocultural, científica, tecnológica e 

prática. A componente de formação prática integra a Formação em Contexto de 

Trabalho. Para além disso também existe, no final do ciclo de formação, a realização 

de uma Prova de Avaliação Final. 
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No final do Ciclo de Formação de 2 anos o aluno obterá uma certificação escolar de 

ensino básico (9º ano) e uma qualificação profissional de nível II. 

A conclusão do CEF permite o prosseguimento de estudos/formação bem como a 

aquisição de competências profissionais, através de soluções flexíveis, de acordo com 

os interesses dos alunos e as necessidades do mercado de trabalho local. 

A formação da componente técnica, tecnológica e prática é desenvolvida, sempre 

que possível, em estreita ligação com as instituições/empresas locais, 

proporcionando a aquisição de competências formativas e de experiências de 

trabalho. 

A decisão de escolha da Oferta Educativa e Formativa, a funcionar em cada ano 

letivo, tem em consideração o enquadramento das linhas de orientação a nível 

regional, que visam a definição de uma rede equilibrada e sustentável de percursos 

qualificantes apostando, para isso, no desenvolvimento de dinâmicas de otimização, 

tendo em conta a diversidade de áreas de formação, as características e as 

necessidades de formação do meio bem como a promoção de escolhas realistas por 

parte dos jovens.  

 

5.2.1. Formação em Contexto de Trabalho 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sob a forma de Estágio, representa um 

conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e 

acompanhamento da Escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de 

desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno. 

A formação ministrada na Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar pretende 

proporcionar aos jovens a construção de estruturas cognitivas e morais e a aquisição 

de competências de comunicação, sociabilidade, responsabilidade e iniciativa, bem 

como o domínio de saberes e técnicas específicos nas áreas respetivas áreas de 

formação.  

Como tal, é missão da Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar – SCMF 

facultar aos alunos a experiência profissional e o contacto direto com o mundo 
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laboral, no qual este irá exercer as suas funções, proporcionando e desenvolvendo as 

competências adequadas à sua inserção no mercado de trabalho.  

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT), sob a forma de Estágio, representa um 

conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e 

acompanhamento da Escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de 

desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno. 

Realiza-se em posto de trabalho, em instituições, empresas ou noutras organizações, 

sob a forma de experiências de trabalho. 

 

5.2.2. Prova de Aptidão Profissional (PAP)  

A Prova de Aptidão Profissional reveste a forma de um projeto pessoal, o qual deve 

ser estruturante do futuro profissional do jovem e centrado em temas e problemas 

perspetivados pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e nele 

devem ser investidos saberes e competências adquiridos no quadro de formação e 

realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um professor. 

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 

atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 

realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e competências 

profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional 

do jovem. Tem caráter obrigatório e deve possuir a natureza de projeto inter e 

transdisciplinar, integrador de todos os saberes e competências adquiridos pelos 

alunos ao longo de toda a sua formação. Será, sempre, uma prova de caráter prático. 

 

5.2.3. Prova de Aptidão Final (PAF)  

A prova de avaliação final (PAF) assume o carácter de prova de desempenho 

profissional e consiste na realização, perante um júri, de um ou mais trabalhos 

práticos, baseados nas atividades do perfil de competências visado, devendo avaliar 

os conhecimentos e competências mais significativos.  
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A PAF tem uma duração de referência equivalente à duração diária do estágio, 

podendo ser alargada, sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, 

a uma duração não superior a trinta e cinco horas. 

 

5.3. COMUNIDADE EDUCATIVA 

5.3.1. Alunos 

 

5.3.1.1. População Escolar Atual  

No ano letivo, 2018/2019, a Escola Profissional cumpre a Oferta Formativa, de 

qualificação inicial para jovens, proposta e aprovada em candidatura, apresentando 

um Plano de Formação que integra quatro turmas de Cursos Profissionais de nível IV 

da U.E e uma turma do Curso de Educação e Formação de nível 2, da tipologia 3.   

Ambos os Cursos, Profissionais e de Educação e Formação, regem-se pelos 

Referenciais de Formação da ANQEP. 

Os Cursos Profissionais são cursos de dupla certificação, escolar, com a atribuição do 

nível secundário de educação, permitindo o prosseguimento de estudos, e 

profissional, com a atribuição do certificado de técnico qualificado de nível IV do 

CNQ, podendo integrar, de imediato, o mercado de trabalho. 

O Curso de Educação e Formação é um de dupla certificação, escolar, com a 

atribuição do 9º ano de escolaridade/nível básico de educação e qualificação 

profissional de nível II do CNQ. 

Frequentam a escola, 93 alunos de acordo com o conteúdo apresentado no Quadro 

n. º2. 
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4%
23%

33%

23%

16% 1%

Idades

15 16 17 18 19 20

  
Código  

Administrativo 
SIGO 

 
Designação do Curso 

Saída Profissional              

  
N.º Alunos 

6 outubro de 2018 

8.845643 Curso Profissional -1º Ano 
Animador Sociocultural (1 turma) 

21 

8.845485 Curso Profissional -1º Ano Técnico 
de Ação Educativa (1 turma) 

24 

8.693237 Curso Profissional -2º Ano Técnico 
de Ação Educativa (1 turma) 

18 

8.513366 Curso Profissional -3º Ano Técnico 
de Ação Educativa (1 turma) 

12 

Total de Alunos Curos Profissionais 77 

8.847640 Curso de Educação e Formação 
nível 2, tipo 3 – 1º Ano Cuidador 
de Crianças e Jovens 

16 

Total de Alunos Curso CEF 16 

TOTAL ALUNOS DA ESCOLA 93 

Quadro n. º2 Oferta Formativa, de qualificação inicial para jovens, 2018/2019 

5.3.1.2. Género e Faixa Etária dos Alunos  

 

 Nos Cursos Profissionais: 

Os alunos que frequentam os Cursos Profissionais, deste estabelecimento de ensino 

são maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 

20 anos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1                                                                                                               Gráfico 2 
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94%

Sexo
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13%

56%

31%

Idades

15 16 17

 No Curso de Educação e Formação:  

 

Os alunos que frequentam o Curso de Educação e Formação, deste estabelecimento 

de ensino são maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas entre 

os 15 e os 17 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3                                                                                                             Gráfico 4 

5.3.1.3. Origem dos Alunos 

Os alunos, desta escola, são maioritariamente portugueses, porém há alguns de 

outras nacionalidades, nomeadamente, Brasileira, Romena e Marroquina. 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                                                     

Gráfico 5 
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Dadas as circunstâncias, a escola tem um papel fundamental na conceção e 

implementação de projetos interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, 

bem como atividades, cujos objetivos e conteúdos, proporcionem igualdade de 

oportunidades para a aprendizagem de todos os alunos, promovendo e valorizando 

as suas identidades, a diversidade das suas culturas e línguas, revelando perspetivas 

diversificadas do mundo social.  

A educação multicultural deve ser anti discriminatória e promover atitudes de 

cooperação, partilha e respeito por normas de convivência. Deve ser antirracista, 

criando um clima de igualdade de oportunidades nas aprendizagens, baseado em 

atitudes de respeito e consideração pelas diferenças. É nesta base que esta escola 

intensa proporcionar o direito à igualdade de partilha e de aprendizagens tornando o 

PEE um desafio em constante mutação. 

 

5.3.1.4. Proveniência dos Alunos 

 

A Escola recebe alunos provenientes de vários concelhos do Algarve e Baixo Alentejo. 

Atualmente predominam os alunos residentes nos concelhos de Faro e Olhão, o que 

representa 43% e 21%, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Gráfico 6 
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5.3.1.5. Percurso Escolar, no Ensino Básico 

 

Da análise dos questionários 

aplicados aos alunos que frequentam 

os cursos profissionais, desta escola, 

concluímos que 46% dos alunos 

concluíram o ensino básico, 9º ano 

de escolaridade, através da 

frequência de um Curso de Educação 

e Formação. Dos restantes alunos, 

41% frequentaram a modalidade 

regular do ensino básico e 13% 

frequentaram percursos alternativos.                                            Gráfico 7 

Um elevado número de alunos, durante o percurso escolar, ficou retido em 

diferentes anos de escolaridade. De acordo com o gráfico  concluímos que a retenção 

no sétimo ano de escolaridade foi a mais elevada, ou seja 16% dos alunos que 

frequentam esta escola ficaram retidos naquele ano de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Gráfico 8 
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5.3.1.6. Ambiente Social e Familiar dos Alunos 

No que respeita ambiente social e familiar, dos alunos, procedemos à análise, para 

obter uma melhor caracterização do contexto em que nos movemos, de algumas 

variáveis como o nível académico, a profissão, a situação profissional e a estrutura 

dos familiares (ascendentes ou outros) com quem vivem os alunos. 

Quanto ao nível académico, nota-se alguma diferença, ao nível das habilitações, do 

Pai e da Mãe.  

Assim, 43% dos Pais dos alunos possui apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico, 4º ano de 

escolaridade, 30% o 3º Ciclo do Ensino Básico, 9º ano de escolaridade e 19% o 2º 

Ciclo do Ensino Básico, 6º ano de escolaridade. Isto significa que a maioria dos Pais 

não possui a escolaridade obrigatória, tida hoje como o ensino secundário. 

Relativamente à Mães dos alunos, registou-se uma ligeira melhoria, relativamente às 

habilitações literárias. Contudo apenas 23% possui o Ensino Secundário, 

continuando-se a registar uma taxa razoável, de 19%, que apenas possui o 1º Ciclo do 

Ensino Básico, 4º ano de escolaridade, bem como uma taxa de 16% que possui o 2º 

Ciclo do Ensino Básico, 6º ano de escolaridade.  

Esta situação tem natural reflexo na estrutura profissional dos encarregados de 

educação e/ou pais dos alunos, em que predominam os(as) empregados(as) de 

comércio e serviços, pescadores, agricultores e outros(as) trabalhadores(as) por 

conta de outrem de nível baixo ou intermédio, normalmente ligados(as) a pequenas 

e médias empresas da região.        

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
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19%

16%

32%

23%

2%
2% 6%

Habilitações Literárias - Mãe

1º ciclo (1º ao
4º ano)

2º ciclo (5º e
6º ano)

3º ciclo (7º ao
9º ano)

Secundário
(10º a 12º ano)

Curso
Profissional

Bacharelato

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Gráfico 10 

 

Quanto ao núcleo familiar com que vivem os alunos, verifica-se que a maioria dos 

alunos possui apenas 1 irmão, cerca de 47%, seguindo-se 18% de alunos com 2 

irmãos e 16% com 3 irmãos. Apenas 4% dos alunos têm 6 ou mais irmãos. 

 

                                                                                    Gráfico 11 
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11%
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Apenas 21% dos alunos vive com o agregado familiar original (pai, mãe e eventuais 

irmãos). Constata-se que 15% dos alunos vivem em famílias monoparentais, sob o 

poder parental da mãe ou do pai. Regista-se uma ampla distribuição de alunos que 

vivem com os avós, irmãos, padrastos/madrastas, tios, namorados, sogros, sozinhos 

e ainda, institucionalizados. 

                                                     Gráfico 12 

 

Do ponto de vista socioeconómico, a escola integra alunos de estratos sociais 

diferenciados, sendo significativa a proveniência de famílias com baixos recursos e 

baixa escolaridade, como já foi referenciado. Embora se constate, tendo por base os 

últimos três anos, uma diminuição do desemprego ainda se regista um número 

elevado de pais desempregados. 

 

Os dados apresentados pelos Serviços de Ação Social Escolar, relativamente ao 

número de alunos apoiados, confirma o perfil socioeconómico traçado.  

No ano letivo 2018/2019, registam-se 38% dos alunos com escalão A e 14% com 

Escalão B, ou seja, beneficiários do Apoio Social Escolar. Em contrapartida 48% da 

população escolar não beneficia de Ação Social Escolar. 
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                                                                                 Gráfico 15 

 

 

5.3.1.7. Alunos abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho  

 

A Escola encontra-se a por em prática o Decreto - lei n.º 54/2018 de 6 de julho que 

estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo 

que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de 

cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa (n.º 1 do artigo 1º) e identifica as 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, 

bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades 

educativas de todos e de cada um dos jovens ao longo do seu percurso escolar, nas 

diferentes ofertas de educação e formação. 

A escola inclui nos seus documentos orientadores as linhas de atuação para a criação 

de uma cultura de escola onde todos encontrem oportunidades para aprender e as 

condições para se realizarem plenamente, respondendo às necessidades de cada 

aluno, valorizando a diversidade e promovendo a equidade e a não discriminação no 
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acesso ao currículo e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória. 

Paralelamente, a escola procura proporcionar uma integração na vida académica e 

profissional o mais harmoniosa possível, através de um acompanhamento adequado 

e direcionado a cada caso, tendo como instrumentos as diversas modalidades 

colocadas ao dispor pela legislação em vigor, mas igualmente intervindo junto à 

comunidade/parceiros de referência, no sentido de dotar os alunos de elementos 

social e profissionalmente inclusivos.  

 

A criação de um ambiente educativo estruturante, securizante, significativo e rico em 

comunicação, que provoca a procura de informação, no sentido de canalizar uma 

aprendizagem de conteúdos relacionados com o conhecimento de si próprios, dos 

outros e do mundo, conduzindo ao estabelecimento de uma vida com qualidade, no 

presente e no futuro, são preocupações que deverão merecer a reflexão e atuação 

dos vários intervenientes educativos. 

Igualmente, deverão ser implementadas atividades adaptadas e funcionais que 

promovam o desenvolvimento da autonomia pessoal e social nos diversos ambientes 

onde os alunos se encontram, sem descorar a adoção paralela de opções educativas 

flexíveis, de caráter individual e dinâmico.  
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O Quadro n.º 3 e os Gráficos n.º 16, 17, 18 e 19 registam os alunos com medidas de 

apoio à aprendizagem e à inclusão, em cada ano/curso, no ano letivo 2018/2019. 

 

 
TURMAS 

Medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão 

Total de  
Alunos da 

Turma com 
medidas 

Total de 
alunos da 

Turma Universais Seletivas Adicionais 

1.º CEF Cuidador/a de 
Crianças e Jovens 

9 5 0 14 16 

1.º Animador/a 
Sociocultural 

4 4 1 9 21 

1.º Técnico/a de Ação 
Educativa 

7 3 1 11 24 

2.º Técnico/a de Ação 
Educativa 

4 2 0 6 18 

3.º Técnico/a de Ação 
Educativa 

5 1 0 6 12 

Quadro n.º 3 

 

 

 

                                                                                 Gráfico 16 
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                                                                                 Gráfico 17 

 

 

                                                                                 Gráfico 18 
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                                                                                 Gráfico 19 

 

5.3.2. Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 

Dos diferentes intervenientes da comunidade educativa salienta-se a importância 

que uma cooperação ativa entre a escola e a família pode assumir no percurso 

escolar dos alunos ao nível do aproveitamento, da autonomia e no estabelecimento 

das relações interpessoais. 

Tem aumentado o número de alunos menores que frequentam a Escola, o que 

origina a necessidade de uma maior articulação com a família de origem.  

Os pais, muitas vezes, não acompanham o percurso escolar dos seus filhos, num ciclo 

de reprodução entre gerações e em resultado de terem baixas expectativas 

relativamente à Escola ou não terem as necessárias competências parentais. De 

forma significativa e com prejuízo para a resolução dos problemas, os Orientadores 

Educativos de turma necessitam de insistir junto dos encarregados de educação para 

que estes compareçam na Escola. São comuns as situações em que os encarregados 

de educação não desenvolvem os procedimentos básicos de acompanhamento dos 

seus educandos, por exemplo ao nível da motivação para o estudo ou de controlo e 

justificação de faltas. 
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privilegiado, sendo esta quem mais regularmente se desloca à Escola. De acordo com 

o Gráfico n.º 20 verifica-se que 47% dos Encarregados de Educação são Mães, 12% 

são Pais e 34% são os próprios Alunos, maiores de idade. 

 

                                  Gráfico 20                                                                                                Gráfico 21 

 

Os pais, na sua maioria, são jovens sendo que se regista uma taxa de 32% de pais 

com idades compreendidas entre os 41 e os 45 anos. Apenas 2% têm idade superior a 

61 anos. 

A adesão à receção promovida no início de cada ano letivo para pais e encarregados 

de educação é regularmente média-baixa, nunca ultrapassando os 35%, sendo que a 

maior afluência se regista ao nível das turmas do 1º ano. Em termos de entrega dos 

Relatórios Individuais dos Alunos no final de cada período a adesão é maior, 

rondando os 50% de média, em muito devido à ação dos Orientadores Educativos de 

Turma. 

O nível de escolaridade dos Encarregados de Educação dos alunos é baixo: mais de 

metade (60%) tem formação inferior ao 3º ciclo do EB, 34% possui o 3º ciclo do EB e 

apenas 5% tem formação superior.  

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento do número de pais desempregados, 

o que tem causado impacto negativo, na vida escolar dos jovens. Contudo, 

atualmente, a situação está melhorar significativamente. 
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5.4. RECURSOS HUMANOS  

5.4.1. Pessoal Docente 

 

O Corpo Docente é composto por 11 docentes, sendo que 5 têm vínculo com a Escola 

Profissional. 

Da equipa referida 8 professores são profissionalizados e estão afetos à lecionação 

das componentes Sociocultural e Científica, dos Referenciais de Formação. Os 

restantes 3 professores, não são profissionalizados e estão afetos à componente 

Tecnológica, uma vez que possuem competências técnicas e profissionais 

completamente dirigidas para os conteúdos e práticas profissionais, pretendidos. 

Estes revelam competência ao nível do conhecimento, sobre o qual ensinam, 

possuem formação académica, experiência profissional e adequação para a área de 

formação que ministram. 

A análise dos CV dos docentes revela, na globalidade, que possuem experiência 

formativa relevante, no mínimo, de 5 anos, em uma ou mais áreas de formação. 

Realçam-se as competências técnicas e científicas conducentes à aplicação de boas 

práticas pedagógicas; Possuem experiência de formação e académica adequada ao 

perfil de conhecimentos exigido para as disciplinas a lecionar; Têm experiência de 

formação, ao nível do ensino profissional, noutras escolas incluindo a Rede Pública; 

Utilizam novos recursos tecnológicos e participam em atividades de enriquecimento 

curricular e profissional. 

Para além da lecionação de módulos disciplinares, têm exercido funções de 

coordenação de curso, orientação de turma e orientação de Formação em Contexto 

de Trabalho e de Provas de Aptidão Profissional. 

 

A equipa pedagógica agora definida tem revelado dinamismo e capacidade de 

introdução de elementos de inovação pedagógica nas suas práticas. Globalmente, 

promovem a necessária estabilidade pedagógica e transmitem confiança aos alunos.  
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Pessoal Docente 

 
IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE 

 

 
Disciplina/Componente de 

Formação 
 

 
Ano/Curso 

HORÁRIO LETIVO Cargos 
Pedagógicos  

CARGA 
HORÁRIA  

 
TIPO DE CONTRATO/HORÁRIO 

Ana Lúcia Pereira 
 

Área das Expressões – CFT 
UFCD 4264  
UFCD 4269 
Atividades Educativas e 
Artísticas com Crianças e Jovens 
(UFCD 9644) - CFT 
UFCD 3281 (FCT)   
 

1º Ano Animador/a Sociocultural 
 
 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 
 
 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
 

 
 

150 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 

 

 

Cátia Caro 
 

Saúde Infantil- CFT 
Saúde Infantil- CFT 
Saúde Infantil- CFT 
 
 
 

1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
                                                  

 
200 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 

 

Dulce Marina Rosa 
Prates 
 

Português -CFS 
Animação Sociocultural-CFS 
Português-CFS 
Português-CFS 
Português-CFS 
Língua Portuguesa-CFS 
 

1º Ano Animador/a Sociocultural 
1º Ano Animador/a Sociocultural 
1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 
 
 

Contrato Sem Termo 
Horário Completo 22 horas 

OT 2º e 3º ano 
Técnico de Ação 
Educativa 
Coordenação 
Curso Animador 
Sociocultural  
Orientadora de 
PAP 
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Fátima Neto Atividades Educativas/Artísticas 
com Crianças e Jovens-CFT 
UFCD 9637 
UFCD 9639 
Desenvolvimento Infantil-CFT 
 
 
Técnica Pedagógica e 
Intervenção Educativa-CFT 
 
 
Formação em Contexto de 
Trabalho – Coordenação-CFT 
  

1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 

 
 
1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
 
1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 

 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 

 

Contrato Sem Termo 
Horário Completo 22 horas 

Coordenação 
Curso Técnico 
de Ação 
Educativa  

José Gabriel Chaveca 
 

Matemática – CFC 
 
 
Matemática Aplicada-CFC 
 

1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador/a Sociocultural 
 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 
 

 

24 H 
(Subs.) 

 
45 H 

79 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 

 

 

Marta Santos Matemática – CFC 
 

1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador/a Sociocultural 
 

 
176 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 
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Natércia Vinhas Reis 

 

Cidadania e Mundo Atual 
Respostas Socioeducativas – 
Enquadramento Legal 
 
Área de Integração 
 
 
Área de Estudo da Comunidade 
Orientação FCT  

 

1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 
 
 
1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador Sociocultural 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
3º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador Sociocultural 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens 

Contrato Sem Termo 
Horário Completo 22 horas 

OT 1º ano 
Cuidador de 
Crianças e 
Jovens CEF 
Coordenadora 
de Curso 
Cuidador de 
Crianças e 
Jovens CEF 

 

Nelson Aleixo 
 

Educação Física - CFS 

 
 

1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador/a Sociocultural 
2º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 

 

 
230 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 

 

 

Nuno Murta Atividades Educativas/Artísticas 
com Crianças e Jovens-CFT 
Área das Expressões-CFT 
Área das Expressões-CFT 
Área das Expressões-CFT 
 
UFCD 3244 FCT 
 Área das Expressões-CFT 

 

1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 
 
1º Ano Animador Sociocultural 
1º Ano Técnico de Ação Educativa 
2º Ano Técnico de Ação Educativa 
 
2º Ano Técnico de Ação Educativa 
3º Ano Técnico de Ação Educativa 
 
 

Contrato Sem Termo 
Horário Incompleto 16 horas 

 
 

Orientador 
Educativo de 
Turma 1º Ano 
Animador 
Sociocultural 
Orientador de 
PAP 
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Sílvia Palma Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho -CFT 
Atividades Educativas/Artísticas 
com Crianças e Jovens -CFT 
Cuidados Básicos de Higiene, 
Saúde e Segurança com Crianças 
e Jovens -CFT 

1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 

 
 

280 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 
 

 

Sónia Fernandes Tecnologias da Informação e da 
Comunicação - CFT 

1º Ano Técnico/a de Ação Educativa 
1º Ano Animador/a Sociocultural 

 

 
221 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 
 

 

Sónia Neves Inglês – CFS 
 
 

1º Técnico de Ação Educativa 
1º Animador Sociocultural 
2º Técnico de Ação Educativa 
3º Técnico de Ação Educativa 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 

 

 
 

341 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 

 

 

Suzélia Rafael 
 

Francês - CFS 
 
 

1º Técnico de Ação Educativa 
1º Animador Sociocultural 
2º Técnico de Ação Educativa 
3º Técnico de Ação Educativa 

 

 
220 H 

Prestação de Serviços 
Horário letivo variável, sujeito à 
conclusão das cargas horárias 
anuais de cada disciplina. 
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Vanda Pereira 
 

Psicologia - CFC 
 
 
 
 
 
Sociologia – CFC 
 
 
 
Relação Pedagógica com 
Crianças e Jovens -CFT 

1º Técnico de Ação Educativa 
1º Animador Sociocultural 
2º Técnico de Ação Educativa 
3º Técnico de Ação Educativa 

 
1º Técnico de Ação Educativa 
1º Animador Sociocultural 
2º Técnico de Ação Educativa 
3º Técnico de Ação Educativa 

 
1º Ano Cuidador/a de Crianças e Jovens (CEF) 

 

Contrato Sem Termo 
Horário Completo 22 horas 

  
Orientadora 
Educativa de 
Turma 1º ano 
Técnico de Ação 
Educativa 
Orientadora de 
PAF 
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Conselho Pedagógico 

IDENTIFICAÇÃO CARGO 

Nélia Paula Barranqueiro Viegas Presidente do Conselho Pedagógico 

Dulce Marina Rosa Prates Coordenadora de Curso/Orientadora Educativa de 
Turma/ Orientadora de PAP 

Maria de Fátima Neto  Coordenadora de Curso/Coordenadora de Estágio 

Natércia Vinhas Reis Coordenadora de Curso/Orientadora Educativa de 
Turma/Coordenadora de Estágio 

Vanda Pereira Orientadora Educativa de Turma/Orientadora de PAF 

Nuno Murta Orientador Educativo de Turma/Orientador de PAP 

 

5.4.2. Pessoal Não Docente 

Atualmente, a equipa que encorpa os Órgãos Diretivos e de Gestão, bem como os 

funcionários satisfaz as necessárias condições ao correto funcionamento da instituição.  

 

Diretor José Ricardo Candeias Neto 

 

Conselho de Direção 

 

IDENTIFICAÇÃO CARGO 

José Ricardo Candeias Neto Diretor 

Nélia Paula Barranqueiro Viegas Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Conselho Administrativo 

 

IDENTIFICAÇÃO CARGO 

José Ricardo Candeias Neto Diretor 

Florival Silva   Representante da Santa Casa da Misericórdia de Faro 

Vítor Manuel Martins Alves Chefe dos Serviços Administrativos 
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Conselho Consultivo 

Conselho Consultivo 

 Diretor; 

 Presidente do Conselho Pedagógico; 

 Representante da SCMF; 

 Representante dos Professores/Formadores/Formadores; 

 Representante dos Alunos; 

 Representante dos Pais e Encarregados de Educação; 

 Representante dos Funcionários; 

 Representante de Instituições Locais, representativas do tecido social e económico; 

 Personalidades de reconhecido mérito das áreas técnico – científicas de Formação. 

 

Pessoal Administrativo e Auxiliar 

IDENTIFICAÇÃO CARGO 

Fernando João Pereira Neto Lopes Tesoureiro III 

Mariana Serrano Ramalho Gato Auxiliar de Serviços Gerais 

Cristina Pontinha Auxiliar de Serviços Gerais 

Patrícia Isabel Faustino Poeira Escriturária II 

Teresa Maria Coelho Silva Documentalista  

Pessoal Apoio Técnico 

        Identificação 

 
Função Desempenhada 

Ana Reis Técnica do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

Carla Ramos Psicóloga Clinica do Gabinete de Apoio ao Aluno 
“Espaço dos Afetos” 

Marta Santos Professora do Ensino Especial 



“Passo a Passo para a Inclusão” 

 PROJETO EDUCATIVO 2018-2021 
 

 
 

48 
 

5.5. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO EDUCATIVO  

 

Para além das estruturas de gestão e administração, a Escola dispõe de Serviços 

Especializados e de Apoio Educativo que, articuladamente, têm como objetivo 

comum a inclusão, o sucesso educativo e a promoção do potencial de funcionamento 

dos alunos no que respeita às esferas socio afetiva e cognitiva.  

São estes: o Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) “Espaço dos Afetos”, a Estrutura de 

Orientação Educativa e de Apoio às Aprendizagens e à Inclusão (EMAEI), o Serviço de 

Educação Especial, a Estrutura de Apoio à implementação do Domínio da Cidadania e 

Desenvolvimento e o Gabinete de Inserção Profissional (GIP). 

 

5.5.1. Serviços de Apoio à Comunidade Escolar – Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

“Espaço dos Afetos” 

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), foi criado, no ano letivo 2011/2012, na 

sequência do já existente Gabinete de Psicologia, a funcionar, nesta Escola 

Profissional, desde o ano letivo 2008/2009. 

O GAA, é assegurado por uma Técnica Superior, Licenciada em Psicologia Clínica, 

denomina-se por “Espaço dos Afetos” e destina-se a promover atividades em torno 

de três grandes áreas da intervenção psicológica dentro das quais se situam as 

problemáticas mais frequentes dos estudantes do ensino secundário: pessoal e 

social, académica e vocacional. 

Assim, este Gabinete tem por desígnio possibilitar a abordagem de assuntos que 

preocupam os alunos, nomeadamente, problemas decorrentes das relações com a 

família, os amigos, os professores, dúvidas sobre sexualidade, drogas, relações 

afetivas, conflitos com os pais, projetos de vida, orientação escolar, entre outros.  

Para além disso, ainda compete a este GAA, a função de organizar um conjunto de 

respostas educativas diversificadas e diferenciadas dirigidas, a todos e a qualquer 

aluno que necessite de medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão.  

Como escola inclusiva, o Gabinete de Apoio ao Aluno agiliza a criação de condições 

para a adequação do processo educativo às necessidades educativas dos alunos com 
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limitações significativas, ao nível das atividades e da participação num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 

permanente. 

O Gabinete possibilita aos alunos a oportunidade do diálogo com profissionais que 

assegurarão abertura, disponibilidade, confiança e total confidencialidade. Quando 

as questões colocadas ultrapassam a competência do psicólogo do gabinete, os 

alunos são encaminhados para estruturas, nomeadamente a professora do ensino 

especial, que os possam apoiar de forma mais apropriada.  

O GAA tem como objetivos: 

 Propiciar o desenvolvimento global e harmonioso dos alunos; 

 Promover um bom clima de Escola; 

 Estabelecer uma relação de proximidade entre ao aluno e a família; 

 Promover a mediação de conflitos entre alunos, entre alunos e professores e 

entre alunos e funcionários; 

 Desenvolver atitudes responsáveis; 

 Prevenir situações de risco; 

 Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 

 Promover a prevenção de comportamentos de risco; 

 Promover o sucesso escolar dos alunos; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 Garantir condições de aprendizagem através de estratégias diversificadas 

dando resposta às suas necessidades, desenvolvendo ao máximo as suas 

potencialidades e a sua inclusão; 

 Promover a participação ativa dos pais e encarregados de educação na vida 

escolar dos alunos; 

 Promover relações de cooperação/articulação entre os vários intervenientes 

da comunidade educativa; 

 Apoiar a comunidade docente e não docente em assuntos relacionados com o 
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aluno; 

 Articular com os vários profissionais e serviços especializados da comunidade. 

 

5.5.2. Estrutura de Orientação Educativa e de Apoio às Aprendizagens e à Inclusão 
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

 
5.5.2.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)- Composição 

Integram a Estrutura de Orientação Educativa e de Apoio às Aprendizagens e à 

Inclusão, uma equipa multidisciplinar de profissionais da escola. Esta equipa é 

composta por elementos permanentes conhecedores da organização da escola e das 

particularidades que caracterizam a sua unidade orgânica e elementos variáveis 

(identificados pela coordenadora da equipa em função de cada caso) – docentes 

titulares da turma do aluno/orientadores educativos de turma, outros docentes do 

aluno ou técnicos que de alguma forma intervenham no processo educativo.   

São eles: 

 Elementos permanentes da EMAEI: 

a) Os Coordenadores de Curso dos Cursos Profissionais e do Curso de 

Educação e Formação; 

b) Os Orientadores Educativos de Turma; 

c) Um Psicólogo 

d) Uma Professora de Educação Especial 

e) A Presidente do Conselho Pedagógico – Coordenadora da Equipa 

 Elementos variáveis da EMAEI: 

a) Outros docentes do aluno; 

b) Outros Técnicos que intervêm com o aluno 

A EMAEI pode solicitar a colaboração da equipa de saúde escolar dos ACES/ULS, 

sempre que necessário, com o objetivo de construir uma abordagem participada, 

integrada e eficaz. 

Esta equipa multidisciplinar desenvolve um conjunto de ações de apoio à 

operacionalização da educação inclusiva: por um lado, propõe o apoio à sua 

implementação e respetivo acompanhamento e monitorização da eficácia das 
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medidas de suporte à aprendizagem; por outro lado, cabe-lhe o aconselhamento dos 

docentes quanto à implementação de práticas pedagógicas inclusivas, o 

acompanhamento do centro de apoio à aprendizagem e a sensibilização da 

comunidade educativa para a educação inclusiva, através de ações diversas.  

 

5.5.2.2. Competências da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) da escola profissional  

 

 

 

 

5.5.2.3. Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão – Objetivos das medidas 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a 

adequação às necessidades e potencialidades de cada aluno e a garantia das 

condições da sua realização plena, promovendo a equidade e a igualdade de 

oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao longo da 

escolaridade obrigatória. 

As medidas propostas estão enquadradas, segundo o Decreto-Lei n.º 54/2018, numa 

abordagem multinível consubstanciada em medidas Universais, Seletivas e 

Adicionais. A determinação destas medidas segue procedimentos específicos de 

tomada de decisão, baseada nos dados ou evidências, com enfoque em dimensões 
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pedagógicas e curriculares, e numa lógica de corresponsabilização dos diferentes 

intervenientes. 

As medidas universais correspondem às respostas que a escola mobiliza para todos 

os alunos de forma a promover a participação e a melhoria das aprendizagens. 

A mobilização de medidas seletivas implica a elaboração de relatório técnico-

pedagógico, pela equipa multidisciplinar; A mobilização das medidas adicionais só 

deve ser efetuada depois da demonstração, fundamentada no relatório técnico-

pedagógico, da insuficiência das medidas universais e seletivas; Os responsáveis pela 

implementação das medidas adicionais monitorizam e são responsáveis pela 

avaliação e eficácia das mesmas e sempre que sejam propostas adaptações 

curriculares significativas, deve ser elaborado um Programa Educativo Individual. 

Pretende-se garantir a inclusão enquanto processo que visa responder à diversidade 

das necessidades de todos e de cada um dos alunos, o que exige uma intervenção 

atempada e orientada para o aumento da participação na aprendizagem, na cultura 

escolar e na comunidade educativa. 

Isto implica uma avaliação em que todos os intervenientes cooperem e partilhem 

saberes e informações significativas, dando suporte à tomada de decisões. 

Nesse sentido, a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

deve ser, sempre, informada em evidências. 

 

5.5.3. Serviços de Apoio à Comunidade Escolar – Serviço de Educação Especial 

 

Enquanto recursos humanos especializados, os docentes da educação especial 

procuram responder a um conjunto de solicitações visando o desenvolvimento 

pessoal e social e o sucesso educativo, através da operacionalização e medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, promotoras de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e dos jovens, de todos os níveis de ensino. 

 

O Serviço de Educação Especial, assegurado por um docente especializado na área, 
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inscreve-se no paradigma da educação inclusiva, constituindo-se como um 

mecanismo da escola para responder à diversidade de necessidades educativas 

especiais de alunos com limitações ao nível da atividade e da participação. Um dos 

principais objetivos do Serviço de Educação Especial é promover e assegurar 

respostas educativas adequadas às necessidades específicas destes alunos, num 

quadro de igualdade de oportunidades a nível do acesso e do sucesso escolar. 

 

5.5.4. Estrutura de Apoio à implementação do Domínio da Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e 

avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os 

conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuam para 

alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e prevê no seu artigo 15º: Cidadania e Desenvolvimento; Ponto 4, que 

seja a escola a decidir a forma como deverá implementar a componente de CD no 

ensino secundário, podendo, entre outras opções, optar pela abordagem, no âmbito 

das diferentes disciplinas da matriz, transversalmente, dos temas e projetos, sob 

coordenação dos professores da turma ou grupo de alunos. 

Neste sentido, a escola criou a Estrutura de Apoio à implementação do Domínio da 

Cidadania e Desenvolvimento, composta por: 

a) Os Coordenadores de Curso dos Cursos Profissionais e do Curso de 

Educação e Formação; 

b) Os Orientadores Educativos de Turma; 

c) Representantes dos Delegados de Turma; 

d) A Presidente do Conselho Pedagógico – Coordenadora da Equipa 

 

De acordo com a estratégia de educação para a cidadania, constituem-se DOMINIOS 
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OBRIGATÓRIOS A DESENVOLVER: a) Direitos humanos (civis e políticos, económico, 

sociais e culturais, e de solidariedade) b) Igualdade de Género c) Interculturalidade 

(diversidade cultural e religiosa) d) Desenvolvimento sustentável; e) Educação 

ambiental f) Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício 

físico) e DOMÍNIOS OPCIONAIS A DESENVOLVER: a) Sexualidade; b) Media; c) 

Instituições e participação democrática; d) Literacia financeira e educação para o 

consumo; e) Segurança rodoviária; f) Risco; g) Empreendedorismo; h) Mundo do 

trabalho; i) Segurança, defesa e paz; j) Bem-estar animal; k) Voluntariado; l) Outros a 

definir de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas 

pela escola. 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, 

sendo a participação nos projetos desenvolvidos objeto de registo no certificado do 

aluno. 

5.5.5. Serviços de Apoio à Comunidade Escolar – Gabinete de Inserção Profissional 

(GIP) 

 

A Escola Profissional dispõe, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP), que iniciou a sua 

atividade em setembro de 2009 prevendo-se a sua continuidade. 

 Pretende-se que o GIP tenha um papel fundamental em todo o processo de 

monitorização durante a inserção profissional e acompanhamento do percurso dos 

diplomados, o que implica o desenvolvimento de um grande número de atividades, 

tais como:   

• Captação de ofertas junto das entidades empregadoras; 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

• Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

          Apoio à procura ativa de emprego; 

          Encaminhamento e orientação para estágios profissionais; 

• Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, 

qualificação e empreendedorismo; 
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• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 

emprego e na formação profissional no espaço europeu; 

• Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em 

regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho; 

• Acompanhamento personalizado de cada diplomado para a resolução de 

problemas de inserção ou reinserção profissional; 

• Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou 

reinserção profissional; 

• Acompanhamento da situação profissional de cada um dos diplomados da 

Escola Profissional, durante um período de cinco anos; 

• Divulgação da oferta formativa, proposta pela Escola Profissional; 

• Recolha de dados quanto à empregabilidade, dos diplomados a apuramento 

das taxas de empregabilidade; 

• Colaboração no processo de recrutamento de candidatos, aquando da 

candidatura aos ciclos de formação; 

• Sessões de esclarecimento acerca de técnicas de procura de emprego: 

resposta a um anúncio, elaboração do curriculum vitae, elaboração de cartas 

de apresentação e de procura, entre outras; 

• Colaboração na realização de Planos de Inserção na Vida Ativa, dirigidos aos 

Alunos do curso de educação e formação. 

 

5.6. MEIO ENVOLVENTE 

5.6.1. Breve Caracterização do Meio 

Envolvente 

De acordo com os Censos de 2001, o concelho 

Faro apresenta uma densidade populacional de 

290,1 habitantes/Km2, tendo à data uma 

população residente de 58.051 habitantes, que 

no que concerne à sua distribuição por 
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freguesia se situa nos 28.546 habitantes na freguesia da Sé; 12.761 na freguesia de S. 

Pedro; 5.336 habitantes na freguesia de Montenegro; 4.119 na freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe, 3.751 habitantes na freguesia da Conceição de Faro e 3.538 

residentes na freguesia de Estoi.  

O estatuto de capital distrital, quer do ponto de vista administrativo quer económico, 

tem contribuído para a evolução demográfica do concelho, que traduz um 

dinamismo atrativo próprio e característico, reflexo da sua centralidade funcional. Na 

última década, se por um lado se regista o aumento de população imigrante em 

idade ativa, em paralelo se evidencia um envelhecimento da população, em 

resultado da baixa taxa de natalidade e do aumento da esperança média de vida. 

Em termos de estrutura etária dos residentes, nomeadamente no que respeita às 3 

grandes franjas da população residente (crianças e jovens, população em idade ativa 

e população sénior), a conjuntura concelhia em 2001 revelava diferenças ao longo do 

seu território. São as freguesias de entrada no Barrocal aquelas que revelam 

tendência de maior envelhecimento, a par 

com a freguesia de S. Pedro.  

    
De 2001 a 2007, é assinalável o crescimento da população jovem (com idades 

compreendidas até aos 14 anos) e da população idosa (com 65 ou mais anos) ao nível 

do concelho de, respetivamente 12,5 % e 10,9%, verificando-se um decréscimo da 
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população em idade ativa (dos 15 aos 64 anos) que se justifica pelas tendências que 

se registam na evolução do índice de envelhecimento e do índice de dependência 

geral.  

Apesar do crescimento do número de jovens que concluem o ensino secundário ou o 

superior e da diminuição dos níveis de abandono escolar precoce, continuamos a ter 

uma das situações menos favoráveis no contexto europeu relativamente a esses dois 

indicadores. Ao invés de se apostar num crescimento sustentado, virado para uma 

maior competitividade, assente no conhecimento, na inovação e na qualificação dos 

quadros das empresas através do aproveitamento desses jovens, não se tem 

investido na melhoria da melhoria da qualidade e formação técnico-profissional e 

alargamento das oportunidade para os funcionários mais antigos apostando na A.L.V. 

– Aprendizagem ao Longo da Vida. (Plano Nacional de Emprego). 

O concelho apresenta características de um acentuado processo de terciarização da 

sua economia. No que se refere aos estabelecimentos, verifica-se que mais de 

metade da economia local está centrada em estabelecimentos de comércio a grosso 

e a retalho, e de atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas. 

Os estabelecimentos destinados à produção agrícola, animal e atividade piscatória 

representavam, em 2005, menos de 3% do total dos estabelecimentos concelhios.  

Contudo, atendendo ao perfil concelhio, e considerando as 10 atividades com maior 

importância de emprego da sua população residente, acresce a parte significativa das 

atividades referenciadas o emprego nos estabelecimentos hoteleiros, restaurantes e 

em atividades de ação social.  

No que respeita ao poder de compra concelhio, tendo por base a média do país igual 

a 100, quer em 2000 como em 2005, Faro apresentava um índice superior e, mais 

uma vez posiciona-se como o concelho com maior valor no índice ao nível regional. 

Se em 2000, o concelho adquiria uma posição relativamente alta mas não dominante 

ao nível nacional, em 2005, Faro era o quinto concelho do país com maior poder de 

compra sendo apenas ultrapassado por Oeiras, Cascais, Lisboa e Porto. Em 2000, o 

poder de compra concelhio era de cerca de 140, passando para cerca de 145 em 

2005. 
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Em 2001, o concelho registava 1683 desempregados, quando esse valor tem um 

ligeiro aumento (em termos médios) em 2007 para 1714 – sendo uma diferença 

absoluta de 31 desempregados. Mas se em termos absolutos não se registam 

diferenças significativas, em termos relativos estima-se que a taxa de desemprego 

tenha passado de 5,6% em 2001, para 7% em 2007. 

De acordo com os dados do IEFP, em Janeiro de 2004 registavam-se, no concelho, 

2080 desempregados, diminuindo em Janeiro de 2008 para 1796 desempregados. De 

acordo com os últimos dados disponíveis do desemprego registado relativos a Junho 

do corrente ano, o concelho detinha 1472 desempregados (fasquia abaixo dos 1500 

desempregados, que ao longo dos últimos 4 anos, só havia sido conseguida em 

Agosto de 2007). Assim, apesar de uma descida do efetivo de desempregados a taxa 

de desemprego ainda se mantém relativamente alta face ao registado em 2001 – o 

que se fica a dever exclusivamente à estimativa de diminuição da população ativa no 

concelho. 

No que concerne à estrutura de habilitações, o concelho de Faro apresenta uma 

população com o índice mais elevado do que o registado no Algarve. Se no global, em 

2001, Faro detinha 20,7% da sua população sem qualquer nível de ensino, esse valor 

elevava-se para 25,3% na região. Faro detinha quase 10% da sua população com 

ensino superior e a região cerca de 6%. As taxas de analfabetismo global e feminino 

eram significativamente mais baixas do que as registadas na região e no país. Mas se 

no global se verifica esta tendência ao nível intra-concelhio as realidades são muito 

díspares.  

Fruto da aposta que se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, na educação e na 

formação de adultos, assim como no reconhecimento, validação e certificação de 

competências (RVCC) é bastante provável que se tenham registado melhorias 

significativas nas tendências registadas nos últimos censos. Para além da diversidade 

de oferta formativa existente no concelho, destacam-se os Centros de Novas 

Oportunidades (CNO) existentes com sede no concelho: CNO do Centro de Formação 

Profissional de Faro e CNO da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. De forma a 

dar resposta à crescente procura dos residentes de Faro, a Associação In Loco que 



“Passo a Passo para a Inclusão” 

 PROJETO EDUCATIVO 2018-2021 
 

Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar - SCMF 

59 

dispõe igualmente de um CNO em São Brás de Alportel, passou a desenvolver a sua 

atividade diretamente no concelho, a saber, na Junta de Freguesia da Conceição de 

Faro. Para além disso, tem vindo a oferecer os seus serviços a organizações do 

concelho de que são exemplo a DREALG, o Hospital de Faro. 

Os dados mais recentes disponíveis sobre a qualificação dos trabalhadores ao serviço 

das empresas permite colocar o concelho na dianteira ao nível regional. Tal estrutura 

pode ser um indicador das tendências que se julga estarem a ser verificadas, fruto do 

maior investimento na educação e na formação de adultos, assim como na 

escolarização dos jovens. Assim, o concelho apresenta a maior proporção de 

trabalhadores com nível superior (10,9% em 2005), se bem que esse seja um valor 

inferior ao registado ao nível nacional (de 11,9% nesse mesmo ano). Apresenta, 

igualmente, a maior proporção de pessoal com ensino secundário, superando o país 

a este nível – 27,6% face a 20,1%. 

                                                        Fonte: 

Documento de Planeamento Estratégico da Rede Social de Faro Carta Social 2008-2013 (Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social) 

 

5.6.2. Redes, Parcerias e Protocolos 

5.6.2.1. Colaboração com Entidades Representativas do Tecido Social e 

Empresarial  

Este Projeto Educativo visa fundamentalmente o envolvimento e a participação de 

cada um e de todos na construção de uma Escola que se quer dinâmica, humanizada, 

participada/ participante e inclusiva. 

A Escola que queremos deve promover o desejo pela descoberta do outro, do 

próprio e do espaço físico e organizacional. Esta é a Escola que responde a cada um e 

a todos, abrindo caminho para a formação de cidadãos mais conscientes. 

A Escola deve ser entendida como um espaço privilegiado de partilha de saberes e de 

experiências entre todos os intervenientes da comunidade educativa. Reconhecer, 

respeitar e valorizar os diferentes contributos leva à construção de uma escola onde 

todos têm o seu lugar, onde todos são necessários. 
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Neste sentido, entender a escola como espaço de diálogo e de construção de 

consensos é fundamental para que ela também possa ser um lugar privilegiado para 

a aquisição e desenvolvimento de competências a nível da cidadania. 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar mantém uma enorme rede de 

relações de proximidade e de cooperação com instituições/organizações do tecido 

social, institucional e empresarial, local regional e nacional sem as quais a sua 

atividade estava comprometida.  

O envolvimento destas entidades na dinâmica educativa da escola é fundamental 

uma vez que é desta relação que se promove a realização de atividades conjuntas 

bem como a inserção dos nossos diplomados no mercado de trabalho. 

 

5.6.2.1.1 – Parcerias e Protocolos 

A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar com o intuito de promover um 

ensino de qualidade e adequado à vida ativa tem estabelecido uma enorme rede de 

relações de proximidade e de cooperação com instituições/organizações idóneas, do 

tecido social, institucional e empresarial, local regional e nacional sem as quais a sua 

atividade estava comprometida.  

O envolvimento destas entidades na dinâmica educativa da escola é fundamental e 

imprescindível uma vez que é desta relação que se promove a realização da 

Componente de Formação em Contexto de Trabalho e das Provas de Aptidão 

Profissional. 

Estas parcerias têm-se revelado muito positivas, quer na relação com a comunidade 

educativa, quer na procura de resposta às necessidades da população discente, 

nomeadamente no que concerne à sua contribuição ao nível da empregabilidade dos 

jovens diplomados. 

Assim, em termos Regionais, Nacionais e Internacionais, usufruímos das seguintes 

Parcerias, Protocolos e Projetos de Desenvolvimento e Intervenção: 
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PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Região Algarve 

Santa Casa da Misericórdia de Faro 

Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho 

Santa Casa da Misericórdia de Tavira 

Câmara Municipal de Faro 

Município de Faro 

Direção Regional Cultura Algarve 

ANESPO (Associação Nacional de Escolas Profissionais) 

União das Misericórdias Portuguesas 

Biblioteca de Faro 

Casa da Cultura e Juventude de Faro 

Museu Municipal de Faro 

Mercado Municipal de Faro 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) 

Universidade do Algarve 

Centro de Ciência Viva do Algarve 

RETSA - Rede de Técnicos Sociais do Algarve 

AAPACDM – Associação Algarvia Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais 

ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve 

Fundação António Silva Leal 

Cruz Vermelha Portuguesa Faro 

Cruz Vermelha de Tavira 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social 

Instituto D. Francisco Gomes 

Cáritas Diocesana do Algarve 

Refúgio Aboim Ascensão 

Associação “In Locco” 

DEVIR – Atividades recreativas 

Fundação Lucinda Anino dos Santos 

Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi 

ACASO – Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão 

MAPS ( Movimento de Apoio à Problemática da Sida) 

APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) 

NECI – Núcleo da Criança Inadaptada de Portimão 

Provectus – Associação em prol da 3ª idade 

ANASC (Associação Nacional de Animadores Socioculturais) 

EVA – Transportes 

Infantário O Relógio  

Infantário Armorzinhos 
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Infantário Minha Casinha 

Infantário Despertar 

Infantário Planeta da Fantasia 

Infantário Catraios 

 

A nível Internacional a escola tem beneficiado de Projetos internacionais, com o 

estabelecimento de parcerias, através dos quais tem permitido a projeção dos 

alunos, a todos os níveis, pessoais, sociais e de empregabilidade, no espaço europeu. 

A Escola já participou como parceira em vários projetos europeus, designadamente: “ 

Animação Extra-Fronteiras, Conhecimento, Experiência, Integração”, LEONARDO DA 

VINCI , “Pet-Therapy – A Hipoterapia no tratamento da deficiência, Programa 

Sócrates- Ação Comenius 1  e “ Social Integral by Education “, no âmbito do Programa 

Sócrates – Grundtvig 1. 

Atualmente, a escola está a investir na apresentação de candidatura ao Programa 

Leonardo da Vinci -  Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem - coma 

finalidade de colocar alunos do 3º ano, em estágio curricular. 

 

6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

O diagnóstico estratégico é uma tarefa fundamental para a aplicação do 

planeamento estratégico com vista a orientar a ação da organização da escola.  

Os resultados deste diagnóstico podem ser sistematizados numa matriz síntese – 

Matriz SWOT1. 

Com a análise SWOT pretende-se efetuar uma síntese do estudo do ambiente interno 

e externo e identificar os elementos-chave para a gestão e organização da escola, 

possibilitando o estabelecimento de prioridades de atuação. 

Nesta linha de conduta, e a partir da análise dos relatórios de autoavaliação, os quais 

tiveram a participação dos professores e dos alunos, dos relatórios de avaliação das 

atividades realizadas e ainda dos relatórios anuais de avaliação do plano anual de 

                                                 
1 A Análise SWOT ou Análise FFOA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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atividades, podemos apresentar uma análise SWOT da escola com os pontos fortes e 

os pontos fracos (ambiente interno) bem como as oportunidades e as ameaças 

percecionadas no ambiente externo.  

6.1. Análise externa: oportunidades e ameaças  

MATRIZ SWOT 
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 O ensino obrigatório passar a ser de 12 anos; 

 O crescente o número de alunos que procuram uma alternativa aos cursos do ensino 

secundário regular; 

 A larga experiência, da escola, na formação profissional de jovens e o facto de estar 

bem equipada para as áreas de formação que ministra; 

 A especialização da escola numa determinada Família: Família Profissional dos 

Serviços de Ação Social – Áreas de Formação n.º 761 e 762; 

 A escola ter uma boa visibilidade na comunidade; 

 A localização privilegiada da escola, no centro da cidade, o que proporciona uma 

interação com a comunidade, em geral, e em particular com o tecido social e 

empresarial; 

 A escola ser reconhecida como uma instituição que forma jovens capazes de integrar o 

mercado de trabalho com sucesso; 

 A escola ser procurada por entidades empregadoras com a finalidade de recrutar 

diplomados; 

 A disponibilidade da autarquia em colaborar no projeto educativo da escola; 

 Disponibilidade das autarquias, instituições e empresas em estabelecer parcerias; 

 Estabilidade do corpo docente; 

 As novas tecnologias ao serviço da educação; 

 A existência do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), através de uma parceria entre 

a Santa Casa da Misericórdia de Faro e o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

que promove a inserção dos diplomados, no mercado de trabalho, bem como a 

reorientação do percurso pessoal e formativo dos mesmos; 

 A dimensão da escola contribui para uma maior proximidade entre todos os 

elementos da comunidade escolar. 

A
m

e
aç
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 Aumento do número de escolas públicas com oferta formativa qualificante de nível IV, 

por vezes com os mesmos cursos em funcionamento, o que provoca a diminuição do 

número de alunos; 

 Aumento do número de alunos por turma por condição legislativa; 

 Definição de áreas prioritárias, por região, por parte do ME, nem sempre compatíveis 

com a APF da escola; 

 Alteração legislativa relativamente ao limite máximo de idade para ingresso nos cursos 

profissionais; 

 O decréscimo de jovens ser um dos indicadores no Concelho de Faro; 

 Diminuição dos recursos financeiros; 

 Enorme flutuação dos alunos, ao nível de escolas, devido à mobilidade das famílias, 

por motivos relacionados com a crise económica do País; 

 Diminuição das Taxas de Empregabilidade dos alunos diplomados em virtude da 

situação económica e social, do País. 
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6.2. Análise interna: Pontos Fortes e Pontos Fracos  

 

 

7. AÇÃO ESTRATÉGICA 

7.1. Objetivos, Estratégias de Atuação e Metas 

Com base na análise SWOT efetuada a escola refletiu acerca dos pontos a melhorar e 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 P
o

n
to

s 
Fo

rt
e

s 

    

 Presença sólida na rede escolar. 

 A escola ter recursos capazes de dar resposta positiva e adequada para os cursos que 

ministra; 

 Oferta formativa de acordo com as necessidades e com a procura dos jovens; 

 Procura significativa da escola motivada por recomendações (passa palavra). 

 A escola promover a participação dos alunos em eventos culturais e lúdicos junto da 

comunidade envolvente; 

 A escola promover atividades de formação multidimensional, orientadas para os 

valores da responsabilidade, solidariedade, tolerância, cidadania ativa, formação 

moral e cívica; 

 Relação professor/aluno caracterizada pela disponibilidade para o diálogo; 

 Cultura assente em relações de afeto entre alunos, docentes e funcionários; 

 Atenção dada às situações de absentismo, de indisciplina e de aproveitamento 

(realização atempada dos módulos/realização dos módulos em atraso), com a 

aplicação de estratégias adequadas; 

 A escola possuir um leque de protocolos e parcerias com instituições e empresas 

capaz de dar resposta às necessidades da Formação em Contexto de Trabalho e da 

Realização prática das Provas de Aptidão Profissional e das Provas de Avaliação Final; 

 Reconhecimento do mérito dos alunos; 

 A escola possuir um Gabinete de Apoio ao Aluno, com Psicóloga e Professora do 

Ensino Especial; 

 A escola possuir uma Estrutura de Apoio à Inclusão, EMAEI - Valorização e promoção 

da inclusão; 

 A escola possuir um Gabinete de Inserção Profissional (GIP); 

 Valorização dos valores de Cidadania; 

 Reconhecimento do mérito dos alunos; 

 Os alunos beneficiam de apoios educativos estruturados e de respostas a problemas 

sociais. 

P
o

n
to

s 
Fr

ac
o

s 

      

 A escola não puder crescer mais por falta de espaço; 

 Ausência de infraestrutura desportiva; 

 Falta de espaço de convívio para os alunos ocuparem os seus tempos livres; 

 Grande percentagem dos jovens serem provenientes de famílias com problemas 

sociais graves, com necessidades de acompanhamento psicológico e psicopedagógico; 

 Muitos alunos desistirem dos cursos por razões económicas; 

 Muitos alunos apresentarem problemas de absentismo; 

 Os pais e encarregados de educação manifestarem pouca participação na vida escolar 

dos seus educandos. 
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da manutenção e/ou do reforço dos pontos fortes e, de acordo com os princípios que 

vão nortear o seu trabalho procedeu à definição de metas sustentadas para a sua 

ação educativa no próximo triénio. 

Para dar luz àquilo que se propõe, a Escola como parte integrante do meio 

sociocultural em que se insere, busca uma mais-valia ao tentar dar resposta às 

necessidades mais óbvias da região, pelo que, com base numa cultura de qualidade 

assente na melhoria organizacional estabelece cinco objetivos centrais, considerados 

prioritários, a saber: 

 

 OBJETIVO CENTRAL 1: PROMOVER A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS E DO 

SUCESSO EDUCATIVO 

 OBJETIVO CENTRAL 2: CONSTRUIR A ESCOLA COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA 

 OBJETIVO CENTRAL 3: FOMENTAR UMA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR DE 

QUALIDADE 

 OBJETIVO CENTRAL 4: REFORÇAR A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 OBJETIVO CENTRAL 5: MELHORAR A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS DIPLOMADOS 

 

 

 

 

“Muitos vivem apenas porque estão vivos. Vivem sem objetivos, 

sem metas, sem ideais e sem sonhos. Não sabem como lidar com as suas fragilidades e 

lágrimas. Sabem lidar com os aplausos, mas desesperam-se diante das vaias.” 

Augusto Cury 

  

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/
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OBJETIVO CENTRAL 1: PROMOVER A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS E DO SUCESSO 

EDUCATIVO 

Objetivos gerais: 
A - Combater o absentismo e o abandono escolar; 
B - Promover a melhoria dos resultados, garantindo a igualdade de oportunidades de 
sucesso educativo e escolar e a inclusão de todos e de cada um; 
C - Promover e incentivar a implementação de percursos educativos diversificados; 
D- Fomentar uma cultura de qualidade, responsabilidade e rigor entre os diferentes 
agentes educativos. 
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

METAS  

 

A1- Reduzir a taxa de 

abandono escolar e o 

absentismo escolar 

Reforço das tutorias como estratégia para o 

acompanhamento de casos problemáticos e/ou 

em situações de risco; 

Criação de mecanismos e estruturas que 

permitam identificar, avaliar e acompanhar os 

alunos em situação de risco; 

 

Contacto regular com os encarregados de 
educação ou outros familiares, de forma a 
prevenir situações de risco de abandono e atuar 
em tempo útil para solucionar possíveis casos de 
abandono; 
 
Encaminhamento e acompanhamento dos alunos 
em situação de risco de abandono pela equipa 
multidisciplinar; 
 
Colaborar com a Comissão de Proteção a 
Crianças e Jovens (CPCJ) e o Gabinete de ao Aluno 
(GAA) na identificação e 
resolução de problemas relacionados com o 
absentismo e o abandono escolar; 
 
 

Generalização de um 

serviço de tutoria; 

 

Fixação da taxa de 

abandono escolar abaixo 

de 1%, em relação à 

média dos dados 

apurados nos últimos 5 

anos, implementando 

medidas conducentes a 

atingir os 0%; 

 

 

 

Reduzir a percentagem 

de anulações de 

matrícula. 
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A2 - Reduzir as Taxas 

de Desistência nos 

Cursos 

Recolher dados que permitam identificar as 

causas das desistências; 

Criar um observatório com a função de registar 

todos os casos de desistência e estudar o perfil do 

aluno em risco; 

Reforçar o acompanhamento dos pais e 

encarregados de educação no percurso escolar 

dos alunos; 

Implementar metodologias e estratégias de 

intervenção concertadas e cooperantes entre 

todos os agentes tendo em vista acompanhar os 

alunos em risco. 

Diminuir a taxa de 

desistência nos 

próximos 3 anos 

 

 

 

B1 - Melhorar o 

aproveitamento global 

dos Alunos com vista à 

diminuição do número 

de módulos concluídos 

Elaboração dos horários dos alunos de acordo 

com a natureza das disciplinas; 

Maior articulação entre o SPO e os orientadores 

educativos de turma de modo a facilitar as 

condutas vocacionais e profissionais dos alunos; 

Redefinição dos critérios de avaliação sempre que 

necessário; 

Realização de planos de recuperação das 

aprendizagens/módulos em atraso; 

Condução dos alunos para a biblioteca para a 

realização de trabalhos de grupo 

ou para apoio ao estudo; 

Organização de apoios para responder às 

necessidades de aprendizagem identificadas pela 

avaliação diagnóstica. 

 

Obtenção de uma taxa 

de sucesso igual ou 

superior a 80%; 
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B2 - Definir, 

diversificar e 

implementar 

estratégias 

concertadas para 

apoiar os alunos na 

superação das 

dificuldades 

identificadas. 

 

Diversificação das formas de avaliação e das 

estratégias de superação das dificuldades; 

 

Implementação de estratégias e instrumentos de 

autorregulação das aprendizagens que permitam 

aos alunos apreciar e melhorar os seus 

desempenhos. 

Melhoria das 

aprendizagens dos 

alunos com mais 

dificuldades. 

B3 - Reconhecer e 

valorizar o mérito, a 

dedicação, e o esforço 

no trabalho 

Atribuição de Prémios de Mérito: Mérito Escolar, 
Esforço e Empenho, Competências Profissionais, 
Solidariedade e Cidadania e Assiduidade, por 
anos de escolaridade; 
 
Cerimónia de entrega dos certificados de mérito e 
excelência; 
 
Cerimónia de entrega dos diplomas de conclusão 
do ensino secundário; 
 
Divulgação, nas redes sociais da Escola, das 
atividades realizadas manifestadoras das boas 
práticas e dos trabalhos meritórios dos alunos. 

 

Valorização do 

trabalho, 

esforço e rigor. 

B4- Promover a 

eficácia das ofertas 

socioeducativas de 

apoio aos alunos. 

Gestão mais eficaz das atividades, dando-se 

prioridade a clubes e projetos que contribuam 

para a melhoria das aprendizagens; 

 

Desenvolvimento de atividades que facilitem a 

inclusão dos alunos com dificuldades 

socioeconómicas; 

 

Elaboração e aplicação de um plano de apoio 

pedagógico individual para os alunos com 

dificuldades educativas especiais. 

 

Aumento da frequência 
da biblioteca por parte 
dos alunos; 
 
Aumento dos hábitos 
de 
leitura, de trabalho e 
de 
estudo. 
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C1 - Desenvolver 

processos 

diferenciados 

e flexíveis de 

ensino/aprendizagem 

que maximizem o 

potencial dos alunos 

abrangidos pelas 

medidas de apoio à 

aprendizagem e à 

inclusão - DL n.º 

54/2018  

Implementação de medidas de diferenciação 

pedagógica, de flexibilização curricular e 

adequação dos critérios de avaliação, tendo por 

referência os estilos e as características de 

aprendizagem dos alunos abrangidos por 

medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão; 

 

Colaboração com os serviços especializados para 

maximizar o potencial dos alunos abrangidos por 

medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão; 

 

Desenvolvimento de atividades que promovam a 

inclusão dos alunos abrangidos por medidas de 

apoio à aprendizagem; 

Favorecer o ensino cooperativo, as sinergias, 

parcerias e protocolos. 

Melhoria dos 

resultados 

escolares dos alunos 

abrangidos pelas 

medidas de apoio à 

aprendizagem e à 

inclusão (U, S, A)  

D1 - Promover a 

reflexão e o 

envolvimento na 

construção do 

conhecimento 

profissional e no seu 

uso na melhoria das 

práticas pedagógicas e 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção e dinamização de ações de formação 

para o pessoal docente nas diferentes áreas de 

formação, sociocultural, científica e tecnológica. 

Renovações nas 

práticas 

docentes com vista à 

adoção de 

metodologias 

centradas nos alunos; 

 
Partilha de 
conhecimento através 
da 
publicação de artigos 
ou 
relatórios e partilha de 
experiência. 
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OBJETIVO CENTRAL 2: CONSTRUIR A ESCOLA COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA  

Objetivos gerais: 

A - Garantir um clima de escola propício ao processo de ensino aprendizagem; 

B - Fomentar a educação para a saúde; 

C - Fomentar o desenvolvimento de competências solidárias e interculturais. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

METAS  

A1 - Contribuir para 

um clima de trabalho 

colaborativo e de 

respeito mútuo entre 

os agentes educativos 

Desenvolvimento de atividades disciplinares, 
multidisciplinares culturais e desportivas que 
envolvam toda a comunidade educativa; 
 
 
Incremento da articulação entre componentes de 
formação, nomeadamente através do 
desenvolvimento conjunto de ações do Plano 
Anual de Atividades; 
 
 
Criação de momentos de encontro na 
comunidade educativa para apresentação de 
trabalhos e divulgação de sucessos (entregas de 
prémios; 
 
 
Escola Aberta; comemorações de datas festivas; 
exposições e publicações, entre outros. 

 

Melhoria do clima de 

trabalho e de 

colaboração/ 

cooperação 
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A2 -Garantir o respeito 

dos direitos e deveres 

de todos os elementos 

da comunidade escolar 

instituídos no 

Regulamento Interno 

da Escola 

Divulgação do Regulamento Interno à 

comunidade escolar; 

 

Tomada de conhecimento do Regulamento 

Interno, pelos pais e pelos alunos, em reunião 

com o Orientador Educativo de turma no início do 

ano letivo; 

 

Atuação rigorosa, em conformidade com o 

Regulamento Interno, em situações de 

comportamentos inadequados dos alunos; 

 

Alargamento das competências das tutorias, no 

sentido de fomentar atitudes cívicas de 

prevenção e combate à indisciplina. 

 

Cumprimento dos 

deveres instituídos no 

RI; 

 

Reforço da 

responsabilidade social 

de toda a comunidade; 

 

Combate à indisciplina. 

B1 –Desenvolver 
projetos e atividades 
que promovam hábitos 
de vida saudável; 
  
 
 
 
B2 - Contribuir para um 
maior e melhor 
conhecimento dos 
factos e componentes 
que integram a 
vivência da 
sexualidade 

 

Reforço de ações de formação/sensibilização, no 

âmbito da educação para a saúde e sexualidade; 

Sessões de Educação para a Saúde pela Equipa de 

Saúde Escolar da ARS – Algarve; 

Promoção de atitudes preventivas, no âmbito da 

saúde, ambiente, consumo e segurança; 

 

Elaboração de projetos multidisciplinares de 

educação sexual; 

 

Informação da existência do Gabinete de Apoio 

ao Aluno aos pais e alunos no início do ano letivo. 

Criação de hábitos 

saudáveis; 

 

Aumento da 

participação dos 

docentes de diversas 

disciplinas nos projetos 

de educação sexual de 

turma; 

 

Otimização do 

Gabinete de Apoio ao 

Aluno. 
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C1- Favorecer e 

reforçar o 

desenvolvimento da 

sensibilidade 

intercultural 

implementação de atividades que visam o 

desenvolvimento da sensibilização intercultural e 

a erradicação de preconceitos sociais e culturais; 

 

Promoção de atividades que envolvam alunos, 

professores e famílias, de modo a estimular 

sentimentos de integração e pertença à 

comunidade escolar, local, nacional e 

internacional. 

 

Sensibilização dos 

alunos para o 

património cultural e 

ambiental; 

 

Desenvolvimento da 

sensibilidade 

intercultural. 

C2 -Promover a 

Dimensão Europeia da 

Educação 

Desenvolvimento de projetos/iniciativas que 

fomentem a dimensão europeia da educação; 

 

Dinamização de atividades temáticas no âmbito 

da cidadania europeia que contribuam para o 

desenvolvimento global e integral dos alunos. 

 

Tomada de consciência 

da dimensão europeia 

da educação e da 

cidadania 

C3- Dinamizar 

atividades de 

solidariedade e de 

cooperação no âmbito 

da resolução de 

problemas da 

comunidade 

 

Desenvolvimento de projetos e participação em 

iniciativas de voluntariado, cooperação e 

resolução de problemas sociais. 

 

 

Envolvimento da Escola 

na resolução de 

problemas 

socioeconómicos do 

meio 

C4 - Promover a 

Cidadania ativa 

incutindo o respeito 

pelos valores e direitos 

humanos 

 

Implementação de projetos multidisciplinares de 

âmbito social – Domínio Transversal de Cidadania 

e Desenvolvimento (DL n.º 55/2018) 

 

Promover a educação para a cidadania na 

perspetiva do Perfil do Aluno à saída da 

escolaridade obrigatória 

   

 

Aumento do respeito 

pela diversidade social 

e cultural 
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OBJETIVO CENTRAL 3: FOMENTAR UMA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 

 

A - Fomentar a melhoria da qualidade nos serviços, recursos e equipamentos; 
B - Promover uma gestão descentralizada, participada e flexível; 
C- Implementação de um sistema de gestão da qualidade do EFP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

METAS  

A1 -Melhorar as 

instalações e os 

equipamentos da 

Escola 

Reparação/substituição dos recursos danificados; 

 

Avaliação da qualidade dos equipamentos e 

recursos educativos tendo em vista a sua 

implicação na qualidade do ensino; 

 

Melhoria das condições 

físicas e de trabalho 

A2-Melhorar as 

condições de trabalho 

e as acessibilidades 

para alunos com 

mobilidade reduzida, 

ou outras. 

Comunicação de situações problemáticas junto 

das entidades responsáveis para que se proceda à 

resolução das mesmas; 

 

Aquisição de equipamentos ou realização de 

alterações no espaço físico que melhorem as 

acessibilidades a alunos com mobilidade reduzida 

ou outras dificuldades ou limitações relativas à 

utilização dos espaços físicos; 

 

 

Melhoria dos 

equipamentos e 

acessibilidades 
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A3 - Garantir 

condições de 

segurança para todos 

os elementos da 

comunidade escolar. 

Atualização/aplicação do plano de intervenção e 

segurança; 

 

Reforço das ações de fiscalização da Escola 

Segura no espaço circundante e interior da 

Escola; 

 

Realização anual de simulacros e ações de 

sensibilização para questões de segurança. 

 

Aumento da segurança 

na escola 

B1-Melhorar a 

articulação entre as 

diferentes 

estruturas/órgãos da 

organização escolar. 

Reforço da participação na construção dos 

documentos estratégicos da Escola e trabalho 

colaborativo; 

 

Melhoria dos mecanismos de articulação entre os 

diferentes órgãos/estruturas da Escola; 

 

Consulta prévia à comunidade escolar em função 

do tipo de medidas ou procedimentos a adotar. 

 

Criação de dinâmicas 

de envolvimento de 

toda a comunidade 

educativa; 

Aprofundamento da 

articulação entre os 

diferentes documentos 

estratégicos da Escola 

(PE, RI; PAA e RA); 

Aumento da 

participação dos 

docentes e outros 

elementos da 

comunidade educativa 

na construção dos 

documentos 

estratégicos da Escola 
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C1- Adotar um Sistema 
de Gestão da 
Qualidade alinhado 
com o Quadro EQAVET  

Identificar os seus processos e descrição dos 

respetivos procedimentos; 

Identificar e determinar a sequência e interação 

dos processos; 

Determinar para cada processo a metodologia de 

monitorização de forma a elencar com os 

indicadores EQAVET; 

Identificar e disponibilizar recursos e informação 

de suporte; 

Efetivar os métodos de medição e análise dos 

processos com tomada de ações de forma a 

atingir as metas propostas e a melhoria contínua. 

Aumentar a satisfação 

dos estudantes e dos 

restantes stakeholders, 

permitindo assegurar 

uma confiança 

acrescida de qualidade 

e de serviços prestados 

aos seus utilizadores, 

ao mesmo tempo que 

contribuem para 

reforçar a imagem, 

eficácia e organização 

interna da instituição 

de ensino profissional. 

OBJETIVO CENTRAL 4. REFORÇAR A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Objetivos gerais 

A - Promover nas famílias uma cultura de participação responsável na vida da Escola; 
B - Incentivar a articulação da escola com o meio. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

METAS  

A1-Aumentar a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação na vida da 

Escola e no 

acompanhamento do 

processo educativo 

dos seus educandos 

Reuniões dos orientadores educativos de turma 

com os encarregados de educação para tomada 

de conhecimento sobre a vida escolar dos alunos; 

 

Reuniões da direção da Escola com os de Pais e 

encarregados de educação com vista à 

mobilização dos representantes dos 

pais/encarregados de educação para uma maior 

participação na tomada de decisão. 

 

Melhoria da qualidade 

da participação dos 

encarregados de 

educação no processo 

ensino aprendizagem. 
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A2 - Fomentar a 

realização de eventos 

que envolvam a 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação e 

comunidade educativa 

Continuidade das ações de formação ou 

informação dirigidas aos pais e encarregados de 

educação; 

 

Participação dos pais e encarregados de educação 

nas atividades abertas à comunidade como o Dia 

do Diploma, a Festa de Natal, o Dia de realização 

prática das Provas de Aptidão Profissional, nas 

Provas de Avaliação Final, entre outros; 

 

Intensificar o nível de 

envolvimento e 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação no Plano 

Anual de Atividades da 

escola. 

B1 -Divulgar na 

comunidade as 

atividades da Escola 

Disseminação das atividades da Escola no site 

Institucional e na Página de Facebook, da Escola; 

Realização de Mostras/Feiras da Oferta Formativa 

e Educativa da Escola Profissional; 

Divulgação das atividades e boas práticas no 

jornal da Entidade Proprietária da escola, SCMF; 

Exposição de Trabalhos elaborados pelos alunos 

nas disciplinas da Componente Técnica; 

Participação nos eventos da cidade de Faro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação das 

atividades da Escola 
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OBJETIVO CENTRAL 5. MELHORAR A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS DIPLOMADOS 

 

Objetivos gerais: 

A - Assegurar o estabelecimento de parcerias e protocolos; 
B – Desenvolver projetos internacionais 
C - Desenvolver Projetos de Intervenção, no âmbito das áreas curriculares, que originem 
produtos sociais concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas 
e necessidades e com um impacto, observável, na comunidade escolar, local ou regional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

METAS  

A1, B1, C1. Aproximar 

a comunidade escolar 

das Instituições Locais 

e Regionais, 

assegurando o 

estabelecimento de 

parcerias, protocolos e 

projetos nacionais e 

internacionais 

 

Desenvolver parcerias com outras entidades 

(empresas e instituições) a nível local, regional e 

nacional;  

Elaborar um programa de ação participada da 

escola junto do meio local, regional e nacional; 

Dinamização de equipas interdisciplinares de 

apoio e acompanhamento aos projetos. 

Aumento da 

participação da EP em 

projetos nacionais e 

internacionais 

A2, B2, C2. 

Proporcionar a 

qualificação e o 

desenvolvimento de 

competências dos 

Alunos, numa estreita 

ligação ao mundo do 

trabalho 

Elaborar candidaturas e desenvolver projetos de 

cariz internacional como forma de proporcionar 

aos alunos novos desafios da FCT em contexto 

europeu; 

Aumentar as parcerias com entidades de 

acolhimento de estágio. 

 

Aumento das 

competências dos 

alunos com vista à 

integração no mercado 

de trabalho 
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A3, B3, C3. 

Proporcionar aos 

alunos a participação 

em atividades 

formativas 

complementares 

significativas no 

contexto da sua área 

de formação 

Promover a participação dos alunos em 

atividades socioeducativas na área social 

Cada aluno, durante o 

seu percurso 

formativo, ter 

participado pelo menos 

em uma atividade 

formativa 

complementar 

significativa no 

contexto da sua área 

de formação (por cada 

ano de formação), 

tendo recebido um 

certificado de 

participação 

 

A4, B4, C4.  

Promover a 

aprendizagem pela 

prática e a experiência 

concreta do 

empreendedorismo, 

através de atividades e 

projetos práticos, que 

estabeleçam vínculos 

entre a escola, as 

empresas e a 

comunidade 

Fomentar o empreendedorismo através da 

dinamização de projetos de intervenção na 

comunidade. 

Cada aluno, durante o 

seu percurso 

formativo, ter 

participado pelo menos 

em uma atividade 

formativa 

complementar 

significativa no 

contexto da sua área 

de formação (por cada 

ano de formação), 

tendo recebido um 

certificado de 

participação 
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8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO E DO PE 

         “ O propósito mais importante da avaliação não é demonstrar, mas aperfeiçoar. 

Não podemos garantir que as nossas metas e objetivos são válidos, se não os 

confrontarmos com as necessidades daqueles que pretendemos servir” 

(STUFFLEBEAM; 1997) 

 

8.1. Momentos de Avaliação do Projeto Educativo 

Sendo o Projeto Educativo um instrumento promotor da qualidade e da eficiência da 

ação educativa, de uma escola, deve ser avaliado ao nível dos procedimentos, 

mecanismos e formas de atuação os quais proporcionaram dar cumprimento ao 

mesmo. 

Para além da análise e reflexão sobre a organização da escola, deve também a 

avaliação contribuir para que o PEE se torne num veículo de promoção de boas 

práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante aperfeiçoamento do 

serviço prestado, pela escola, à comunidade. 

A autoavaliação constitui-se, assim, como um mecanismo de regulação da ação da 

escola recorrente e participado, que deverá permitir não só aferir a exequibilidade do 

projeto e os resultados alcançados como também deverá fomentar “a reflexão e a 

promoção de boas práticas em torno dos resultados dos alunos, dos processos 

pedagógicos, dos materiais didáticos e da atividade da escola em geral”. (Azevedo et 

al., 2011: 63).  

A avaliação deste documento estruturante tem como objetivo analisar o grau da sua 

implementação e refletir sobre os efeitos da sua aplicação nas práticas globais da 

escola. Atendendo à importância reconhecida à autoavaliação para qualquer 

instituição que caminhe em busca de uma melhoria efetiva, deve ser uma prática 

sistemática e plenamente participada por todos os agentes educativos. 

PE é um documento de planificação estratégica para três anos, sendo 

operacionalizado por outros documentos como o Plano Anual de Atividades, o Plano 

Anual de Atividades/Projetos, o Regulamento Interno, o Regulamento da Formação 
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em Contexto de Trabalho, O Regulamento da Prova de Aptidão Profissional e os 

Estatutos da Escola Profissional. 

A avaliação sistemática do PE permite analisar situações, reformular intenções, 

repensar ações, meios e estratégias a fim de garantir a qualidade da proposta 

educativa e a contínua evolução da Escola no sentido da otimização das boas 

práticas.  

Assim, podemos considerar três momentos de avaliação: 

1. Avaliação final e global do PE, a ser realizada no final do período de vigência 

do mesmo; 

2. Avaliação intermédia dos resultados, no final de cada ano letivo, e que 

permite efetuar as necessárias correções antes de se proceder à elaboração 

do plano anual de atividades seguinte; 

3. Avaliação contínua, a realizar ao longo de todo o processo de execução do PE, 

e que permitirá que se efetuem reformulações e readaptação aos objetivos. 

Pretende-se que a avaliação do PE possibilite obter informação acerca de:  

 O impacto do PE na comunidade educativa;  

 O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas;  

 A forma como os restantes documentos estratégicos da escola como o Plano 

Anual de Atividades/Projetos contribuíram para concretizar as metas inscritas 

no PEE;  

 Os obstáculos à sua concretização para que se possa delinear estratégias de 

superação;  

 Os ajustamentos ou alterações a efetuar.  

 

8.2. Instrumentos de Monitorização e de Avaliação do Projeto Educativo 

Para compreender de um modo concreto e organizado o que está a resultar e a falhar 

na implementação do projeto educativo a escola apoia-se num conjunto de 

instrumentos que permitiram fazer a respetiva análise. 

Assim, utilizar-se-ão os seguintes instrumentos: 

 Atas dos diferentes órgãos do conselho de direção e conselho pedagógico; 
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 Atas dos conselhos de turma, trimestrais, para efeitos de avaliação; 

 Relatórios anuais de avaliação do Plano Anual de Atividades; 

 Relatórios das diferentes estruturas educativas: Orientação de Turma, 

Gabinete de Apoio ao Aluno e Gabinete de Inserção Profissional;  

 Relatórios de avaliação crítica do desempenho do professor/formador; 

  Relatórios da autoavaliação interna institucional; 

 Questionários para avaliar o grau de satisfação dos vários elementos da 

comunidade educativa e o impacto do PEE; 

 Questionários aplicados às Entidades/Instituições Acolhedoras dos Estágios, 

para avaliar o grau de satisfação daquelas, relativamente ao trabalho 

desenvolvido pelos alunos; 

 Questionários aplicados às Entidades/Instituições Empregadoras dos nossos 

diplomados, para avaliar o grau de satisfação daquelas, relativamente ao 

trabalho desenvolvido pelos diplomados. 

No final de cada ano letivo, será apresentada uma reflexão sobre o impacto do PEE, 

ao conselho pedagógico e ao conselho de direção. Para tal, deverá ser constituído um 

grupo de acompanhamento que integre elementos que participaram na elaboração 

do Projeto. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO P.E.E. 

Atendendo a que uma ampla divulgação do projeto educativo contribui para a 

mobilização de todos os agentes em torno da concretização dos objetivos e metas 

nele consagrados, utilizar-se-ão estratégias e meios diversificados de difusão e 

publicação, de modo a torná-lo disponível não só a toda a comunidade educativa, 

como também a torná-lo acessível a quem pretenda consultá-lo, tais como: 

 No início de cada ano letivo, o Projeto Educativo é apresentado (em 

PowerPoint) aos novos alunos, professores, elementos da direção e 

representantes do pessoal não docente; 

 Apresentação do Projeto Educativo aos Pais e Encarregados de Educação, 

autarquia e instituições/entidades parceiras; 
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 Divulgação no Site Institucional da Escola e da Santa Casa da Misericórdia de 

Faro; 

 Em documento de fácil consulta na secretaria da escola, biblioteca e sala de 

professores. 

 

 

10. APROVAÇÃO 

Aprovado pelo Conselho de Direção  

 


