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A conceção do projeto educativo, desde a publicação do decreto-lei n.º 553/80 de 21 de novembro, tem 
acompanhado a crescente evolução de todo o contexto legislativo na área da autonomia, gestão e administração 
escolar, atribuindo uma grande responsabilidade à administração/gestão do estabelecimento de ensino, neste caso 
ensino particular e cooperativo com contrato de associação. 

A sua elaboração teve como base a avaliação pormenorizada da implementação do projeto educativo 
anterior assim como a reflexão efetuada, na administração relativamente às incertezas do contexto económico-
financeiro que Portugal atravessa e que forçosamente se reflete no ensino. Para tal, é indispensável que se consiga 
manter um saudável equilíbrio financeiro e simultaneamente continuar a implementar uma cultura de qualidade no 
serviço público de educação ministrado. 

Porém, existe a consciência plena de que o colégio para cumprir a sua Visão e a sua Missão terá de contar 
com o esforço e motivação dos professores, funcionários e alunos e até antigos alunos. Por isso, contamos com 
todos eles. Mas, também, queremos como parceiros das comunidades empresariais, artísticas, culturais cujos 
interesses possam ser potenciados de forma interativa, em função do desenvolvimento dos cursos 
profissionalizantes da oferta formativa deste colégio. 

O planeamento da ação educativa e escolar evidenciará, forçosamente, esta nova consciência que temos 
da influência do contexto de restrições económicas vividas atualmente, na tomada de decisões designadamente, 
na redefinição dos critérios de distribuição da atividade letiva dos docentes, aproveitando por exemplo, a área de 
formação dos mesmos, de modo a otimizar os recursos humanos e materiais existentes. 

O colégio entrando no seu 29.º aniversário, confirma a qualidade da formação oferecida aos seus alunos e 
considera-se uma instituição de referência regional que tem prestado um serviço público de educação de qualidade 
e deseja continuar a promover o desenvolvimento académico, científico/profissional num ambiente de uma forte 
cultura de formação integral, no cumprimento do lema Aprender para Vencer e no respeito da cultura humanista 
do seu patrono João de Barros, mantendo o tema: 
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1. - DESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Colégio João de Barros, SA 

2. - CONTACTOS 
 

Morada Rua Comendador Narciso Mota n.º 54, 3105-251 Meirinhas 

Telefone / Telemóvel 236 948 225 / 917888503 

Endereço eletrónico geral@colegio-j-barros.com 

Endereço eletrónico dos Serviços Administrativos secretaria@colegio-j-barros.com 
Endereço eletrónico - exames nacionais exames.nacionais@colegio-j-barros.com 
Página oficial do Colégio www.colegio-j-barros.com 

 

3. - SÍMBOLOS 
 

Brasão Lema inscrito no brasão Bandeira 

 

Aprender para vencer 

 

 

4. - TIPO DE LETRA DO NOME DO COLÉGIO 

Colégio João de Barros  (Shelley Allegro BT de cor verde) 

5. - NATUREZA JURÍDICA 

Sociedade anónima 

6. - ACIONISTAS 
 

Nome Cargo 

Valter Joaquim de Jesus Branco Presidente do conselho de administração 

Avelino das Neves António Vogal 

Celestino Ferreira da Mota Vogal 

Maria Joaquina Portela Fragoso  

Maria João Henriques de Carvalho Presidente da mesa da Assembleia geral 

Olinda Leitão  
 

7. - OBJETO SOCIAL 

Ensino particular 
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8. - LEGALIZAÇÃO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

O colégio funciona ao abrigo da Autorização definitiva, n.º 378 passada pelo Ministério da Educação em 
regime de autonomia pedagógica no ensino básico e secundário e celebra, anualmente, um contrato de associação 
com o Ministério de Educação para que os alunos possam beneficiar de um ensino gratuito. 

9. - HINO DO COLÉGIO 
 

Somos Homens de amanhã 
Precisamos de aprender 
A ter uma vida sã 
A respeitar e a saber 
Queremos descobrir as trevas 
E andarmos pelos caminhos 
Vivendo a juventude 
Sem nunca andarmos sozinhos 

 

Refrão I 
Colégio João de Barros 
É lindo a sorrir 
És pra nós começo 
De um lindo provir 
Assim nós sorrindo 
Lá vamos cantar 
Ao sol que é tão lindo 
À terra e ao mar 

 

Colégio João de Barros 
Grita ao mundo em geral 
Portugal não é pequeno 
Portugal é Portugal 
Colégio João de Barros 
Alegria de viver 
Tu és para nós esp’rança 
E és força para vencer 

 

Refrão 2 
Colégio João de Barros 
És pra onde vamos 
Tu és o começo do que procuramos 
Primeiro instrução 
Depois lealdade 
És causa e razão 
De toda a verdade 

 

Solo 
Somos homens de amanhã 
Precisamos de aprender 
A ter uma vida sã 
A respeitar e a saber 
Colégio João de Barros 
Alegria de viver 
Tu és para nós esp’rança 
Tu és a força pra vencer 

 

Refrão 1 
Colégio João de Barros 
És lindo a sorrir 
És pra nós começo 
De um lindo provir 
Assim nós sorrindo 
Lá vamos cantar 
Ao sol que é tão lindo 
À terra e ao mar 

 

 

  

 Refrão 2 
Colégio João de Barros 
És pra onde vamos 
Tu és o começo do que procuramos 
Primeiro instrução 
Depois lealdade 
És causa e razão 
De toda a verdade 

 

 

(letra e música de Luís Miguel Pacheco – professor de Educação Musical) 
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10. - ESCOLHA DO PATRONO 

O desejo de construir um colégio com uma identidade própria surgiu aquando da escolha do nome do colégio 
pois, já nessa altura, houve a preocupação de encontrar não, apenas, o nome que identificasse a obra mas sim 
um nome que, só por si, transmitisse um conjunto de diretrizes orientadoras do projeto. 

João de Barros foi escolhido pelo facto de a sua obra exprimir um percurso em que se confrontam e articulam 
traços de uma mundividência medieval com a modernidade, cosmopolitismo e abertura ao mundo da cultura do 
Renascimento. Viveu num mundo de mudanças onde a escrita, a imprensa e a leitura permitiram a divulgação da 
cultura a milhares de pessoas. 

Foi partindo deste contexto que se escolheu João de Barros como patrono deste estabelecimento de ensino, 
não só pela proximidade do local onde possivelmente teria acabado os seus dias, mas por se encontrar nele os 
preâmbulos necessários à construção de qualquer projeto pedagógico nomeadamente, o espírito de aventura, 
comunicação, descoberta, inovação e criatividade. 
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1. INSERÇÃO DO COLÉGIO NO MEIO 

O colégio situa-se em lugar e freguesia de Meirinhas que, geograficamente, é delimitada a norte pelas áreas 
agrícolas do vale da Ribeira do Palão, a sul pelo Vale do Carregal e Cova do freixo, a este pelas áreas agrícolas 
do vale da Ribeira da Venda Nova e a oeste pelas faixas de proteção da autoestrada Lisboa-Porto. 

2. MEIRINHAS, A SUA HISTÓRIA 

Meirinhas, foi elevada a freguesia em 1984, pois anteriormente pertencia à freguesia de Vermoil. A freguesia 
de Meirinhas abrange uma área de cerca de 9 km2, é constituída pelas localidades de Meirinhas de Cima, 
Meirinhas de Baixo, Palão e tem uma população de aproximadamente 1.800 habitantes. 

Sabe-se que o lugar de Meirinhas, só aparece na documentação escrita, no século XVI, mencionado a 
propósito do recenseamento populacional mandado fazer pelo rei D. João III em todo o reino de Portugal, 
possuindo em 7 de setembro de 1527 cerca de 40 habitantes – um dos maiores lugares de toda a freguesia de 
Vermoil. 

De novo, aparece-nos mencionado, num Prontuário das Terras de Portugal, datado de 1689, onde se 
registam os lugares das Meirinhas de Cima a Palão, como pertencentes ao concelho de Leiria. 

Noutro inquérito, datado de 1758, feito aos párocos de Portugal, pela academia de História, surge Meirinhas 
com 180 habitantes. Este grande aumento populacional sofrerá um novo acréscimo a partir de 1788 quando, e a 
pedido da rainha D. Maria I passou carta de fundação da Feira Franca para as Meirinhas, passando a realizar-se 
neste lugar uma feira todos os meses. 

3. MEIRINHAS, SEU DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

De cariz predominantemente rural, há uns anos atrás, onde a economia da freguesia gravitava em torno do 
setor primário, com extração de argila e com uma agricultura, em grande parte de caráter familiar. 

Meirinhas assistiu a um grande desenvolvimento no setor industrial e comercial, tendo conhecido, nos 
últimos anos, uma fase de franco desenvolvimento com a instalação na freguesia de unidades fabris abrangendo 
diferentes setores: madeira (carpintaria e serração), cerâmica (louça pintada, telhas e afins), plásticos, confeções, 
artefactos de cimento, metalomecânica, panificação e pastelaria; construção civil (construção civil e obras 
públicas), comércio (gabinete de estética e cabeleireiro, uma florista, uma loja de pronto a vestir, supermercados, 
cafés, bares, artigos de decoração e uma discoteca), transportes (empresas de camionagem) e dois centros de 
Inspeções de veículos automóveis. 

Registe-se, ainda, que o regresso gradual de muitos emigrantes, contribuiu com o seu dinamismo para o 
desenvolvimento da área circundante do colégio. 

O setor terciário apresenta um crescimento digno de registo nomeadamente na área de serviços. Assim, 
Meirinhas dispõe de três instituições bancárias, um posto médico, uma clínica médica, um centro de dia e lar de 
terceira idade, uma farmácia, um gabinete de fisioterapia, uma junta de freguesia, um posto dos correios. 

Relativamente à instrução, cultura e desporto, a freguesia tem uma escola pré-primária, uma escola do 1.º 
ciclo, um estabelecimento de ensino particular e cooperativo (ensino básico e secundário e ensino 
profissionalizante) e uma creche particular. Tem, ainda, uma associação cultural recreativa e desportiva, cuja ação 
se desenvolve no âmbito do desporto, tendo a freguesia um campo de futebol, um pavilhão gimnodesportivo, uma 
associação columbófila e um ginásio. 

4. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO COLÉGIO 

A construção das instalações iniciou-se em 1987 e foi concluída no mês de setembro de 1988. Ao longo dos 
anos foram feitas várias alterações ao edifício tendo sido aumentado o número de salas, em resposta a 
necessidade de recursos materiais /físicos identificados em projetos educativos anteriores tais como: 

• ampliação de um hall de entrada; 

• remodelação total do refeitório, de forma a melhorar as condições de prestação de serviço; 
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• pintura geral das fachadas do edifício em 2010 e pintura de salas em 2012; 

• aquisição de vitrina para exposição de troféus; 

• remodelação do mobiliário da biblioteca; 

• remodelação dos balneários masculinos e femininos; 

• revestimento do muro principal do colégio, confinante com a via pública com azulejos cujo desenho e 
pintura tem a assinatura dos professores de educação visual, sendo que a aplicação esteve a cargo dos 
funcionários. Este projeto permitiu desenvolver o trabalho de equipa em torno de um projeto de 
embelezamento estético da imagem do colégio para o exterior. 

5. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 

O colégio é constituído por dois blocos de três pisos unidos em forma de L, implantado num terreno com a 
área de 9.000 m2 tendo 25 salas de aulas, 2 laboratórios (1 de Ciências Naturais e 1 de Físico/Química), 1 sala de 
Educação Tecnológica, 1 sala de Educação Visual e Tecnológica, 1 sala de Educação Visual, 3 salas de 
Informática, 1 sala de Música, uma biblioteca, 1 auditório, uma sala de convívio de professores, 1 sala de receção 
aos encarregados de educação, 1 bar, 1 refeitório, uma papelaria, 2 instalações sanitárias para alunos, 2 
instalações sanitárias para alunas, 2 instalações sanitárias para o pessoal docente e não docente, além de outros 
espaços para arrumações. 

Possui, ainda, 1 ginásio e dois campos desportivos (um dos quais é coberto); dois parques de 
estacionamento, para veículos ligeiros destinados ao pessoal docente e não docente, alunos e outros visitantes. 

Ao abrigo de um protocolo com a Câmara Municipal de Pombal, usufrui da utilização do Pavilhão 
Gimnodesportivo municipal para o desenvolvimento das aulas de educação física, de treinos e jogos das diferentes 
modalidades desportivas, com início em janeiro 2013. 

O colégio foi pioneiro na oferta educativa do curso tecnológico de informática e foi a primeira escola, a nível 
do concelho em ter ligação à rede Internet e possuir uma página nessa rede. Essa ligação foi inaugurada com a 
presença do Dr. José Magalhães, deputado da Assembleia da República. 

Para melhorar a dinâmica da prática letiva, em sala de aula, assim como as sessões de apoio educativo, o 
colégio adquiriu, em 2009, quadros interativos, proporcionando aos docentes e discentes a utilização de 
ferramentas informáticas interativas. 

O colégio estabeleceu um contrato com a Microsoft - Office 365, permitindo a utilização de ferramentas 
digitais, ao serviço da ação educativa, para a comunidade educativa. 

Salienta-se que existe um número muito expressivo de antigos e atuais alunos do colégio que, com 
regularidade, interagem na página Facebook do colégio e na página oficial do colégio.  

6. RECURSOS HUMANOS 

6.1. Corpo docente 

O colégio teve, ao longo da sua existência um corpo docente estável, constituído por professores, em regime 
de exclusividade, profissionalizados e com elevada experiência no ensino. No entanto, por constrangimentos 
externos, o corpo docente sofreu algumas alterações, mantendo de igual modo um nível de empenho muito 
satisfatório. 

De facto, o corpo docente é motivado e empenha-se na implementação da filosofia educativa do colégio, 
mobilizando-se para a concretização das metas estabelecidas no projeto educativo. Tem-se revelado muito 
comprometido com o objetivo de desenvolver nos alunos competências necessárias, quer para o acesso ao ensino 
superior, quer para ingressar no mercado de trabalho. Na avaliação da satisfação do cliente destinada aos alunos 
do décimo segundo ano nos anos letivos transatos, foi possível apurar que todos os alunos que concluíram o seu 
percurso educativo consideraram que a formação científica e técnica que o colégio lhes proporcionou os preparou 
para o seu percurso académico no ensino superior ou para o mercado de trabalho (consoante se trate de cursos 
científico-humanísticos ou de cursos profissionais). 

O corpo docente mantém uma formação científica e didática adequada, participando, sempre que possível, 
em formações. Na referida avaliação da satisfação do aluno, 85,4 % dos alunos consideraram boa a qualidade do 
seu sucesso escolar, graças ao contributo dos professores. 

Caracteriza-se, ainda, pelo seu bom desempenho e assiduidade podendo considerar-se irrelevante o 
absentismo, com uma taxa de 3%.  
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Os professores que desempenham o cargo de diretores de turma realizam um acompanhamento efetivo e 
atento dos alunos e estabelecem um forte elo de ligação com os encarregados de educação. Calculando a média 
dos três últimos anos, 85% dos Encarregados de Educação consideraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com 
o desempenho do diretor de turma. 

6.2. Corpo não docente 

O corpo não docente é constituído por vários colaboradores que exercem as suas funções nos vários setores 
do colégio: serviços administrativos, auxiliar da ação educativa, biblioteca/centro de recursos, portaria, serviço de 
limpeza, bar, cantina. Destaca-se, o seu bom desempenho nomeadamente, na participação ativa nas atividades 
do plano anual de atividades assim como a sua assiduidade exemplar, tendo-se registado no último ano letivo uma 
taxa de assiduidade de 100%. 

Do corpo não docente, faz, ainda parte, a Psicóloga e a Técnica Superior de Educação Especial que 
integram o departamento de psicopedagogia e orientação vocacional, tendo obtido uma taxa de satisfação dos 
alunos de 100%. A Psicóloga desenvolveu, também, atividades de orientação vocacional e profissional destinadas 
aos alunos do 9º ano, no sentido de os ajudar a escolher os cursos que melhor se adaptam ao seu perfil. Este 
obteve uma elevada satisfação por parte dos alunos que beneficiaram deste serviço. 

Foi desenvolvido um apoio multidisciplinar, com os professores dos vários conselhos de turma promovendo, 
desta forma, o apoio personalizado, aos alunos que beneficiaram de apoios ou de um programa educativo 
individual, tendo sido avaliado este apoio pelos beneficiários do mesmo, com uma taxa de satisfação de 89%. 

6.3. Corpo discente 

Os alunos são provenientes da área de influência pedagógica do colégio que abrange as freguesias de 
Meirinhas, Carnide e Vermoil. 

 

 
 
 
 

Devido ao meio em que o colégio está inserido, existe uma grande percentagem de alunos que são apoiados 
pela ação social escolar, nos escalões A e B, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

 
 

 

 

7. SERVIÇO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO 
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O colégio possui uma biblioteca que constitui um espaço de encontro e partilha de aprendizagens e saberes, 
de pesquisa, gestão e disponibilização de informação, de criatividade e de satisfação da curiosidade natural dos 
alunos, desenvolvendo a sua atividade nas áreas de leitura, estudo e informática (aplicação de competências na 
área da tecnologia de informação e comunicação; pesquisa via Internet, utilização de software educativo).  

A biblioteca é coordenada por um professor de Português que planifica, anualmente, atividades incluídas no 
plano anual de atividades. Considera-se que o espólio da biblioteca é adequado aos interesses dos alunos que 
apresentam regularmente as suas sugestões para a aquisição de livros. Da monitorização dos indicadores que 
permitem avaliar o desempenho deste serviço, referentes ao ano anterior, é possível destacar o número de leitores 
(164). 

8. SERVIÇO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO 

Outro dos serviços de apoio é a papelaria que fornece bens de uso escolar e assegura o carregamento do 
cartão do aluno para pagamento de despesas internas. Este espaço dispõe, ainda, de um serviço de reprografia, 
que fornece um serviço de cópias de material elaborado internamente, no respeito dos direitos da propriedade 
intelectual. 

O refeitório do colégio é assegurado por um serviço subcontratado e fornece refeições completas aos alunos, 
professores e demais pessoal. 

O colégio dispõe, ainda, de um bar que constitui um serviço complementar ao refeitório, fornecendo serviço 
de cafetaria e pastelaria. É ainda um espaço de convívio e aprendizagem de regras sociais e de reforço cultural 
entre alunos, professores e funcionário. 

O colégio organiza os circuitos de transporte dos alunos em parceria com a Transdev (empresa 
concessionada para o transporte público de alunos).     

9. OFERTA FORMATIVA 

 

Tipo de ensino Ciclo de ensino/ Curso 

Ensino básico 
2.º ciclo 

3.º ciclo 

Ensino secundário 
Ciências e tecnologias 

Línguas e humanidades 

Ensino profissional 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Técnico de Multimédia 
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Colégio João de Barros  
 

 

Em sede de Conselho Pedagógico, em reunião de vinte e quatro de julho de dois mil e dezanove, foi efetuada 
a avaliação final do Projeto Educativo desenvolvido no último triénio e elaborado o respetivo relatório ao qual foram 
anexados vários documentos que evidenciam os resultados obtidos na monitorização dos objetivos estratégicos 
do Projeto Educativo.  

Para além das considerações, abaixo elencadas, esta avaliação permitiu, através da utilização da matriz 
SWOT, uma reflexão sobre o ambiente interno e externo do Colégio e a identificação de todas as forças que 
influenciam o planeamento estratégico da ação educativa e escolar deste estabelecimento de ensino, com vista a 
continuar a assegurar um ensino de qualidade, indo ao encontro da sua Missão e Visão. 

 

Desta avaliação final, os conselheiros do Conselho Pedagógico teceram as seguintes considerações: 

- verificou-se que, das setenta metas definidas e apuradas no último ano do Projeto Educativo, cinquenta e 

seis foram atingidas, o que representa uma taxa de consecução de 80% (oitenta porcento);  

- a única meta não apurada reflete dados relativos à empregabilidade e progressão de estudos dos alunos 
do ensino profissional após finalizarem o curso; 

- no atinente à eficácia das áreas prioritárias de intervenção, consideradas linhas mestras do nosso projeto 
educativo, todas elas foram desenvolvidas com eficácia, sendo o valor da taxa de eficácia de 150% (cento 
e cinquenta porcento). Relativamente à A1 – Qualidade das aprendizagens – apurou-se um grau de consecução 
de cento e trinta e três porcento, sendo considerado uma avaliação qualitativa de “Muito bom”; a A2 – Cidadania 
ativa - atingiu duzentos e setenta e sete porcento de consecução, sendo considerado uma avaliação qualitativa de 
“Muito Bom” e na A3 – Organização e Gestão escolar - obteve-se noventa e quatro porcento de consecução, 
correspondendo a uma avaliação qualitativa de “Muito Bom”;  

- a taxa de eficácia das atividades de enriquecimento das aprendizagens se cifrou em 89% (oitenta e nove 
porcento) e a taxa de eficácia dos programas de turma apresenta o valor de 100% (cem porcento); 

- considerando o peso atribuído a cada um dos indicadores definidos para apurar a avaliação global do 
projeto educativo, a saber, 50% (cinquenta porcento) para a eficácia das áreas prioritárias de intervenção; 25% 
(vinte e cinco porcento) para a eficácia das atividades de enriquecimento das aprendizagens e 25% (vinte e cinco 
porcento) para a eficácia dos planos curriculares de turma, observou-se um grau de consecução global do projeto 
educativo de 122% (cento e vinte e dois porcento) o que correspondeu a uma avaliação qualitativa de “Muito bom”.  
  

Em jeito de avaliação global, concluiu-se que a ação do colégio tem produzido um impacto consistente e, 
em alguns casos, os resultados apurados situam-se acima das metas definidas no Projeto Educativo, 
proporcionando uma melhoria nas aprendizagens, nos resultados académicos dos alunos e nos respetivos 
percursos escolares.  

Na avaliação externa onde se verificou que os resultados obtidos se situaram acima da média nacional, 
permitindo de um modo geral a colocação dos alunos no ensino superior, na sua primeira opção.  

Ressalva-se, ainda, que algumas Instituições de Ensino Superior têm vindo a reconhecer a qualidade do 
ensino do Colégio, atribuindo aos alunos bolsas de estudo, como é o caso do Instituto Politécnico de Leiria que 
atribuí a “Bolsa, Indústria – Ensino de Qualidade”, pelo facto de alunos terem obtido a melhor média de entrada no 
curso. 

  

A monitorização da ação educativa e escolar, constante do respetivo relatório datado de 24 de julho de 2019, 
permitiu, a partir da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), proceder à identificação 
dos pontos fortes e fracos (ambiente interno) e considerar as oportunidades e as ameaças (ambiente externo) que 
possam interagir e influenciar diretamente o serviço educativo prestado. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS E FORTES 

1.1. AMBIENTE INTERNO 

1.1.1. PONTOS FORTES 

Objetivo OE-1.2 - Promover o sucesso escolar 
- Evolução dos resultados das disciplinas; 
- Sucesso escolar nas várias disciplinas, em todos os anos e níveis de ensino; 
- Percentagem de transição; 
- Percurso direto com sucesso, no ensino básico e secundário.  
Objetivo OE.1.2 - Melhorar os resultados da avaliação externa  
- Assiduidade dos alunos nas Oficinas e nas aulas de preparação para as provas/exames de 

avaliação externa; 
 - Alinhamento da avaliação interna com a avaliação externa; 
 - Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso 

sem retenções nos 7.º e 8.º anos; 
 -  Evolução dos resultados face à média nacional; 
 -  Resultados da avaliação externa superiores à média nacional.  
Objetivo OE 1.3 - Assegurar um currículo adaptado às características dos alunos/turma   
- Eficácia das medidas implementadas; 
- Funcionamento e grau de eficácia da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusive.   
Objetivo OE 1.4 – Combater o abandono escolar  
- 0 % de abandono escolar no ensino regular.  
Objetivo OE 2.1 – Promover um clima educativo adequado  
- Número de infrações disciplinares reduzido;  
- Número de processo disciplinares reduzido; 
- Relação existente entre os vários elementos da comunidade educativa;  
- Participação dos alunos nas atividades de enriquecimento e nos projetos / concursos externos;  
- Envolvimento e dinamização da atividade Arraial de Final de Ano pelos alunos do 9.º ano. 
Objetivo OE 2.2 - Potenciar a dimensão pessoal e social da comunidade educativa  
- Número de atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Eco-Escolas; 
- Número de alunos inscritos no clube do Ambiente;  
- Número de alunos inscritos no Clube de Teatro;  
- Número de alunos que participou no dia em Ação;  
- Número de alunos que participou no Parlamento dos Jovens; 
- Número de alunos no quadro de mérito de Cidadania. 
Objetivo OE 3.1 - Promover uma prática educativa de qualidade  
- Elevada taxa de execução de aulas/ assiduidade dos professores; 
- Qualidade das aprendizagens desenvolvidas nas visitas de estudo;   
- Diversidade das visitas de estudo;  
- Taxa de satisfação dos encarregados de educação com os serviços de apoio prestados;  
- Taxa de satisfação dos alunos relativamente à ação do diretor de turma;  
- Excelente desempenho dos vários intervenientes no processo da avaliação externa e no das 

provas de equivalência à frequência.  
Objetivo OE 3.2 – Promover serviços de apoio educativo de qualidade  

- 80% de satisfação dos encarregados de educação relativamente ao funcionamento dos serviços 
de apoio do colégio. 

Objetivo OE 3.3 – Promover a imagem do colégio  
- Aumento da participação dos alunos e resultados obtidos nos concursos externos;  
- Aumento do desenvolvimento das áreas de competências do Perfil do Aluno nos 5.º, 

6.º, 7.º anos e 10.º ano (relacionamento interpessoal, raciocínio e resolução de problemas, informação 
e comunicação);  

- Aumento do número de atividades, no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular, que 
proporcionaram a interação com a comunidade em geral;   

- Boa recetividade e satisfação por parte das empresas que acompanharam os alunos, na 
atividade Jobshadowing e na visita às Instituições do ensino Superior.  

 

1.1.2. PONTOS FRACOS 

Objetivo OE-1.2 - Promover o sucesso escolar 

- Literacia de Leitura – finalidades e processos de compreensão;  
- Literacia Digital;  
- Momentos reduzido de interação oral, nas línguas estrangeiras e na língua materna. 
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Objetivo OE 1.4 – Combater o abandono escolar  

- % abandono escolar, após ter obtido a maioridade, no ensino profissional.  

Objetivo OE 2.1 – Promover um clima educativo adequado  
- A meta “Aumentar para 80% a taxa de turmas do 2.º ciclo com avaliação do comportamento 

"Satisfaz Bem" e “Satisfaz Muito Bem” não foi atingida, apenas foi atingida no 1.º ano do Projeto 
Educativo; 

- A meta “Obter uma taxa de 85% de turmas do 3.º ciclo com avaliação do comportamento 
"Satisfaz Bem " e "Satisfaz Muito Bem" nunca foi atingida. 

Objetivo OE 2.2 - Potenciar a dimensão pessoal e social da comunidade educativa  
- A meta “elevar para 6 o número de alunos com reconhecimento no quadro de mérito cultural e 

artístico ou quadro de mérito desportivo” não foi atingida.  
Objetivo OE 3.1 - Promover uma prática educativa de qualidade  

 - As planificações de aula mantêm a prevalência da teoria em detrimento de prática, em algumas 
disciplinas; 

- Fraca interação oral nas línguas;  
- Fraco recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação, na maioria das disciplinas;  
 - verificou-se um incumprimento de conteúdos programáticos, apenas no último ano do triénio, 

nas disciplinas de Português do 5.º ano; Inglês do 6.º ano, 7.º e 8.º anos e Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

- Dispersão e diversidade de instrumentos de recolha de informação para um mesmo fim.  
Objetivo OE 3.2 – Promover serviços de apoio educativo de qualidade  

- Número reduzido de formação do pessoal não docente.  

1.2. AMBIENTE EXTERNO 

1.2.1. OPORTUNIDADES 

No planeamento do próximo Projeto Educativo, deverão ser consideradas como oportunidades: 
- A satisfação dos vários intervenientes da comunidade educativa e da comunidade em geral; 
- Opinião positiva do colégio por parte dos antigos alunos e atuais alunos; 
- Confiança que os Pais/Encarregados de educação têm no Colégio, mantendo-o na opção das 

suas preferências, no momento da matrícula dos seus educandos; 
- A obtenção contínua dos resultados da avaliação externa, acima da média nacional; 
- O reconhecimento de um ensino pautado pela qualidade e acompanhamento dos alunos; 
- Envolvimento dos alunos nas atividades e projetos do colégio; 
- A Página oficial do Colégio e redes sociais enquanto meios de comunicação, capazes de 

potenciar a imagem do Colégio. 

1.2.2. AMEAÇAS 

Para além dos pontos fracos atrás referidos e do ponto vista da análise externa, considera-se 
que continua a existir fatores que influenciam diretamente a ação educativa do colégio, nomeadamente: 

- A dinâmica demográfica; 
- As orientações traçadas no âmbito da rede de oferta formativa; 
- As alterações na constituição do agregado familiar (aumento das famílias monoparentais); 
- O nível socioeconómico das famílias (percentagem elevada de alunos com ação social e  
escolar); 
- Falta de acompanhamento e envolvimento de alguns encarregados de educação na vida escolar 

dos seus educandos;   
- Aumento do número de alunos com falta de motivação e de responsabilidade face ao seu 

processo ensino aprendizagem. 
- Desvalorização da Escola, enquanto instituição. 

 
 



PROJETO EDUCATIVO: “a Janela do Futuro à Luz do Passado”  1  
     

2 Revisão: 00  Data de aprovação: 22/07/2019 Capítulo: 4   
 

Colégio João de Barros  
 

 

 

1. - MISSÃO 

Desenvolver uma formação integral (formação científica, desportiva, cultural e social) que permita ao 
aluno aceder ao ensino superior nos cursos pretendidos ou ao mercado do trabalho com qualidade 
reconhecida do ponto vista técnico, científico e humano, cumprindo o Lema: “Aprender para Vencer”. 

2. - VISÃO 

Ser uma instituição de ensino reconhecida e de referência regional e nacional. 

3. - VALORES 

• Valores culturais de ordem cognitiva relacionados com a transmissão e aquisição de uma 
componente curricular humanística e científica (espírito crítico, abertura ao futuro, participação na mudança, 
gosto pelo conhecimento); 

• Valores de ordem moral e social, com uma dimensão pessoal e social, relacionados com a 
aquisição/promoção de princípios relativos à educação cívica e à promoção das diferentes expressões de 
autonomia e individualidade (valores pessoais - criatividade, inovação, persistência, rigor, lealdade, trabalho, 
perseverança, desenvolvimento integral; valores sociais: pontualidade, assiduidade, solidariedade, 
democraticidade, participação e responsabilidade individual); 

• Valores ecológicos e de saúde, na defesa do ambiente e na promoção de estilos de vida saudáveis. 

4. - POLÍTICA DA QUALIDADE / COMPROMETIMENTO DA GESTÃO 

 Baseado, na Missão, na Visão e nos Valores o diretor pedagógico desta instituição define uma política 
da qualidade assente na procura da melhoria contínua, na promoção da satisfação do cliente e na dos 
colaboradores, mantendo uma comunicação aberta como todos os níveis e setores da organização, um 
comportamento ético e responsável nas relações com os diferentes elementos da comunidade educativa. 

 Tal desiderato é perseguido através de um contínuo compromisso de cumprir e fazer cumprir os 
normativos legais e adequar a gestão pedagógica, administrativa e financeira, mantendo alguns princípios de um 
sistema de gestão da qualidade, designadamente no acompanhamento e monitorização da ação educativa e 
escolar, com a participação de todos os intervenientes da comunidade educativa. 

 A gestão de topo do Colégio João de Barros, representada por Valter Joaquim de Jesus Branco na 
qualidade de presidente do conselho de administração e de diretor pedagógico do colégio, assume o 
comprometimento de: 

• manter uma comunicação aberta como todos os níveis e sectores da organização, um comportamento 
ético e responsável nas relações com os diferentes elementos da comunidade educativa; 

• disponibilizar recursos humanos e materiais necessários para a concretização dos objetivos estratégicos; 

• criar as condições favoráveis dentro da organização para que o Projeto Educativo seja implementado por 
todos e com sucesso; 

• presidir às reuniões de acompanhamento e monitorização do projeto educativo e plano de atividades; 

• assegurar a melhoria contínua e a eficácia de toda a ação educativa, de acordo os requisitos legais; 

• ter um comportamento ético e responsável nas relações com os diferentes elementos da comunidade 
educativa. 
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5. - DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Considerando que a concretização dos objetivos tem um impacto positivo sobre a qualidade do 
serviço prestado, a direção pedagógica planifica a forma como procede à sua monitorização definindo as metas, a 
fonte de dados, a fórmula de cálculo e o responsável pelo apuramento dos dados. 

 Toda a ação educativa e escolar é monitorizada no final de cada período e no final do ano letivo, 
com o intuito de garantir a qualidade do serviço educativo prestado e a satisfação dos vários elementos da 
comunidade educativa. 

6. - PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

O colégio assume gerir a sua organização, sem prejuízos dos diplomas legais emanados do 
Ministério da Educação, sob os seguintes princípios orientadores vigentes no planeamento, na avaliação dos 
ensinos básico e secundário (ensino regular e ensino profissional), nomeadamente: 

 

•  Princípio da universalidade e da inclusão – qualquer aluno da área pedagógica de influência do 
colégio, pode optar pelo seu serviço educativo, independentemente do sexo, raça, religião, 
condições sociais e intelectuais; 

•  Princípio da equidade – qualquer aluno pode usufruir de todos os serviços, recursos físicos e 
humanos de forma a promover a igualdade de oportunidade na aprendizagem e o desenvolvimento 
de uma formação integral, no âmbito intelectual, desportivo, artístico, social e cívico; 

•  Princípio do humanismo – qualquer elemento da comunidade educativa é tratado como PESSOA e 
titular de direitos e deveres individuais e sociais; 

•  Princípio da eficácia – todas as opções de gestão, projetos de trabalho ou atividades pedagógicas 
são efetuadas, no cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais definidos nos 
documentos de planeamento e de gestão pedagógica, tendo como referência máxima a excelência 
da formação integral dos alunos e o cumprimento da Missão e Visão do Projeto Educativo. 
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1. - ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO 

• Aprendizagens (A1); 

• Cidadania e Humanização (A2); 

• Liderança e Gestão (A3). 

2. - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

• Promover a qualidade do sucesso escolar (OE 1.1);  

• Potenciar a aplicabilidade das aprendizagens à vida quotidiana (OE 1.2); 

• Assegurar ambientes de inclusão educativa, numa abordagem multinível (OE 1.3); 

• Valorizar as literacias múltiplas no currículo (OE 1.4); 

• Promover o desenvolvimento pessoal e autonomia (OE 2.1); 

• Promover o desenvolvimento cultural, artístico e desportivo (OE 2.2);  

• Promover a prestação de serviços educativos de qualidade (OE 3.1); 

• Garantir a implementação de medidas de gestão curricular (OE 3.2);  

• Promover uma articulação entre os vários elementos da comunidade escolar (OE 3.3); 

• Assegurar uma estrutura organizacional e documental facilitadora do trabalho do docente (OE 3.4); 

• Potenciar o bem-estar e bom clima educativo da comunidade escolar (OE 3.5); 

• Potenciar o reconhecimento do colégio no contexto local e nacional (OE 3.6).  

 
3. - METAS ASSOCIADAS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Promover a qualidade do sucesso escolar (OE 1.1) 

Indicador 

 

M.1.1.1 - Atingir uma taxa de 97% de alunos com percurso direto no ensino básico e secundário 

M.1.1.2 - Aumentar para 78%, a percentagem de alunos no ensino regular que transitam a todas as disciplinas 

M.1.1.3 - Elevar para 65, o número de alunos distinguidos no quadro de mérito académico 

M.1.1.4 - Valorizar alunos no âmbito do mérito de excelência 

M.1.1.5 - Obter resultados acima da média nacional a 80% das disciplinas alvo de avaliação externa 

M.1.1.6 - Manter um grau de satisfação dos alunos igual ou superior a 80% relativamente à qualidade do sucesso escolar 

M.1.1.7 - Manter um grau de satisfação dos Encarregados de Educação igual ou superior a 80% relativamente à qualidade do sucesso escolar 

 

Potenciar a aplicabilidade das aprendizagens à vida quotidiana (OE 1.2)  

Indicador 

 

M. 1.2.1 - Disponibilizar à comunidade escolar 10 ou mais atividades/projetos a implementar fora do contexto da sala de aula 

M. 1.2.2 - Obter um grau de eficácia igual ou superior a 75% nas atividades/projetos desenvolvidos 

M. 1.2.3 - Manter a atribuição da bandeira Eco-Escolas 

M. 1.2.4 - Obter uma taxa de participação dos alunos nas visitas de estudo igual ou superior a 70% 
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Assegurar ambientes de inclusão educativa, numa abordagem multinível (OE 1.3)   

Indicador 

 

M.1.3.1 - Manter a inexistência de abandono escolar 

M.1.3.2 - Atingir um grau de eficácia igual ou superior a 80% nas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

 

Valorizar as literacias múltiplas no currículo (OE 1.4)  

Indicador 

 

M.1.4.1 - Obter uma taxa de eficácia igual ou superior a 60% nos Domínios de Autonomia Curricular 

M.1.4.2 - Incluir no currículo a abordagem temática de 75% dos domínios/temas constantes na Estratégia de Educação para a Cidadania 

M.1.4.3 - Obter uma taxa de participação de 25% alunos em atividades promotoras de aprendizagens interdisciplinares e/ou transdisciplinares 

M.1.4.4 - Obter uma taxa de satisfação dos alunos igual ou superior a 80% relativamente ao serviço educativo da Biblioteca 

M.1.4.5 - Obter uma taxa de 25% de alunos a requisitar livros na biblioteca 

 

Promover o desenvolvimento pessoal e autonomia (OE 2.1)  

Indicador 

 

M.2.1.1 - Obter uma taxa de participação dos alunos do 9.º ano de escolaridade, igual ou superior a 90% nas sessões de orientação vocacional 

M.2.1.2 - Atingir uma taxa de participação de pelo menos 70% em atividades promotoras do desenvolvimento de valores humanos e cívicos 

M.2.1.3 - Obter um grau de consecução de 70% nas sessões de métodos de estudo 

M.2.1.4 - Valorizar alunos no âmbito do mérito de Educação para a Cidadania 

 

Promover o desenvolvimento cultural, artístico e desportivo (OE 2.2) 

Indicador 

 

M.2.2.1 - Implementar pelo menos 30 atividades culturais e artísticas do Plano Anual de Atividades 

M.2.2.2- Implementar pelo menos 10 atividades desportivas, do Plano Anual de Atividades 

M.2.2.3 - Obter uma taxa de participação dos alunos nas atividades igual ou superior a 70% (excluindo as visitas de estudo) 

M.2.2.4 - Valorizar alunos no âmbito do mérito desportivo e artístico 

M.2.2.5 - Obter uma taxa de participação de alunos no Dia em Ação igual ou superior a 90% 

M.2.2.6 - Obter uma taxa igual ou superior a 80% de alunos dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

 

 

Promover a prestação de serviços educativos de qualidade (OE 3.1) 

Indicador 

 

M.3.1.1 - Assegurar reuniões de supervisão pedagógica por órgãos de gestão 

M.3.1.2 - Obter uma média de 35 horas de formação por professor no triénio de implementação do projeto educativo 

M.3.1.3 - Manter em 98% a taxa média de execução de aulas 

M.3.1.4 - Obter um grau de eficácia igual ou superior a 80% na intervenção da EMAEI 

M.3.1.5 - Manter a inexistência no livro de reclamação, reclamações sobre os serviços prestados  
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Garantir a implementação de medidas de gestão curricular (OE 3.2) 

Indicador 

 

M.3.2.1 - Obter uma taxa de satisfação dos alunos igual ou superior a 80% relativamente ao impacto das opções curriculares na sua aprendizagem   

M.3.2.2 - Obter uma taxa de eficácia igual ou superior a 90% no cumprimento dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

M.3.2.3 - Implementar uma autonomia e flexibilidade curricular num intervalo de variação entre 10 a 19% 

 

 

 Promover uma articulação entre os vários elementos da comunidade escolar (OE 3.3)  

Indicador 

 

M.3.3.1 - Obter uma taxa de participação dos encarregados de educação nas atividades destinadas à comunidade educativa igual ou superior a 50%  

M.3.3.2 - Obter um grau de satisfação dos Encarregados de Educação igual ou superior a 70% relativamente às atividades do Plano Anual de Atividades 

 

Assegurar uma estrutura organizacional e documental facilitadora do trabalho do docente (OE 3.4) 

Indicador 

 

M.3.4.1 - Obter um número inferior a 3 não conformidades por ano letivo 

 

Potenciar o bem-estar e bom clima educativo da comunidade escolar (OE 3.5) 

Indicador 

 

M.3.5.1 - Obter um grau de satisfação dos alunos igual ou superior a 70% 

M.3.5.2 - Obter um grau de satisfação dos colaboradores igual ou superior a 80% 

M.3.5.3 - Obter um grau de satisfação dos Encarregados de Educação igual ou superior a 80% 

 

 
Potenciar o reconhecimento do colégio no contexto local e nacional (OE 3.6)  

Indicador 

 

M.3.6.1 - Realizar pelo menos uma ação formal para tornar público os quadros de excelência e de mérito e participações relevantes dos alunos 

M.3.6.2 - Alcançar um número de visitas na página oficial do Colégio igual ou superior a 1500 

M.3.6.3 - Manter a publicação do jornal digital do colégio 
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Colégio João de Barros  
 

 

1. PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO AO NÍVEL DA GESTÃO 

A gestão escolar tem a função de organizar todos os elementos que direta ou indiretamente, influenciam o 
trabalho pedagógico ou todos os aspetos ligados aos profissionais da educação e suas funções, aos espaços e 
aos recursos, garantindo a legalidade de todas as ações e assegurando o ensino-aprendizagem de todos os 
alunos. 

A direção do colégio promove, ainda, a participação de todos os elementos da comunidade educativa 
(alunos, professores, psicóloga, técnica superior de educação especial, auxiliares da ação educativa e 
encarregados de educação) nas decisões, tornando-os corresponsáveis dos resultados, abrindo um espaço à 
participação. 

No sentido de potenciar a Visão e a Missão do colégio, o diretor define as seguintes estratégias de 
operacionalização: 

a) definição de normas orientadoras do serviço educativo; 
b) seleção e distribuição dos docentes com critérios articulados, sempre que possível, com o perfil das 

turmas; 
c) orientações para o planeamento e avaliação da ação educativa e escolar, tendo em conta a adequação 

e contextualização do currículo ao projeto educativo e às características dos alunos; 
d) gestão de recursos humanos e materiais para implementação das atividades letivas e não letivas; 
e) criação de mecanismos de acompanhamento, monitorização dos objetivos estratégicos e divulgação 

dos resultados à comunidade; 
f) elaboração de um plano de comunicação que garanta a eficácia dos fluxos de informação (interna e 

externa); 
g) distribuição de funcionários para a vigilância dos diferentes espaços do edifício do colégio, articulando 

quando necessário as ações com a Escola Segura; 
h) elaboração e divulgação de um plano de emergência, formação e exercícios de evacuação. 

2. ESTRUTURA DOCUMENTAL 

A relação hierárquica dos documentos associados ao planeamento é evidenciada na estrutura documental 
representada na figura abaixo. 

 

 Nível 1 – Projeto educativo 

 Nível 2 – Plano Anual de Atividades 

 Nível 3 – Planos de Curricular de Turma 

 Nível 4 – Procedimentos 

 Nível 5 – Instruções de Trabalho / Orientações em Circular Interna 

 Nível 6 – Modelos 

2.1 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Além do Projeto educativo que consagra as opções estruturantes de natureza disciplinar, o conselho 
pedagógico, considerou importante incluir nos seus instrumentos de planeamento curricular, o Plano Anual de 
Atividades.  

Efetivamente, considera que este documento, traduz uma visão interdisciplinar do currículo através da 
realização de projetos e atividades, potenciadoras das aprendizagens e do desenvolvimento de competências das 
áreas transversais do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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O Plano Anual de Atividades contempla, ainda, todas as tomadas de decisões e definição de atividades, nas 
mais diversas áreas de conceção e planeamento curricular designadamente, na gestão do currículo, na gestão da 
carga horária do aluno e definição do horário escolar, na distribuição do serviço docente, na gestão dos recursos 
humanos e materiais, na definição de estratégias educativas de reforço das aprendizagens e de suporte à 
aprendizagem e à inclusão ou de complemento do currículo. 

Considera-se um documento flexível, podendo verificar-se a necessidade da sua reformulação ao longo do 
ano letivo, de modo a permitir a integração de iniciativas pertinentes as quais serão apresentadas, em Conselho 
Pedagógico para análise e aprovação. 

 

2.2 PLANO CURRICULAR DE TURMA 

 A conceção do plano curricular de turma resulta de um trabalho em equipa e é pautada por momentos de 
análise de documentação, discussão e tomada de decisões com impacto ao nível de uma turma. É para uma turma 
que se estabelecem metodologias de adequação do currículo nacional, no sentido de proporcionar uma construção 
interdisciplinar e integrada dos saberes. 

2.3 PROCEDIMENTOS 

É entendido como procedimento o documento, de nível tático, que descreve o modo de levar a cabo uma 
atividade ou um processo. Desta forma, foram identificados os seguintes procedimentos: 

 
Número do procedimento Designação do procedimento 

  

01 Plano Curricular de turma  

02 Direção de turma 

03 Coordenação do departamento curricular 

2.2 INSTRUÇÕES DE TRABALHO (IT) 

É entendido como instrução de trabalho o documento de nível operacional que detalha os procedimentos e 
contém as instruções ao nível mais simples ou detalhado. Assim, foram identificadas as seguintes instruções de 
trabalho: 

 
Número da IT Designação da IT 

  

01 Reuniões de avaliação sumativa – ensino básico e secundário 

02 Reuniões de avaliação sumativa – ensino profissional 

03 Funcionalidades do InovarAlunos – área docente 

04 Proteção de Dados 

 Para além da Instrução de trabalho, as instruções para uma ação específica podem ser transmitidas aos interessados da 
comunidade educativa e escolar através de uma Circular Interna. 

 As informações e/ou orientações destinadas aos encarregados de educação/Pais são transmitidas por via de uma Circular 
Informativa. 

2.4 REGULAMENTO INTERNO 

O regulamento interno, como instrumento de autonomia, define o regime de funcionamento de todas as 
estruturas existentes no colégio assim como dos vários elementos intervenientes da ação educativa e escolar. 

Por se considerar o regulamento interno do colégio, um documento de autonomia que garante uma 
operacionalização eficaz do serviço educativo prestado, entendeu-se, também, incluir no regulamento um capítulo 
referente à avaliação dos alunos designadamente, os critérios gerais de avaliação, os critérios específicos de cada 
disciplina assim como todas as normas de funcionamento dos exames, entre outras. 

3 CALENDÁRIO ESCOLAR 

Com base na legislação publicada anualmente, o calendário escolar é definido, no cumprimento do definido 
para todos os ciclos de ensino. 
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No início de cada ano letivo, são definidos procedimentos a adotar em caso de existir falta inesperada ou 
esperada de professores. Todos os procedimentos são divulgados em reunião geral de professores. 

Os horários são, por regra, organizados em tempos letivos de 45 minutos, podendo ser atribuídos dois 
tempos consecutivos a uma disciplina. 

O horário das atividades letivas decorre entre as 8h30 e as 17h35 com um intervalo de 90 minutos para o 
período do almoço e um intervalo a meio da manhã e outro a meio da tarde. 

O horário de cada turma terá um período do dia livre (manhã ou tarde), para permitir que os alunos 
desenvolvam o seu estudo e trabalho individual. 

Para além do toque do início da aula, existe, ainda, um “pré-toque” com três minutos de antecedência em 
relação ao início de cada aula, no sentido de melhorar a pontualidade dos alunos. 

Todos os critérios de elaboração dos horários e distribuição letiva constam do regulamento interno. 

4 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA LETIVA E NÃO LETIVA 

4.1 Distribuição letiva 

A distribuição da atividade letiva do corpo docente é efetuada pelo diretor, de acordo com a legislação, as 
orientações do Ministério da Educação e requisitos para a função, tendo como princípio orientador a defesa da 
qualidade de ensino e os legítimos interesses dos alunos. 

5 COMPONENTE NÃO LETIVA DO DOCENTE 

A componente não letiva do docente é definida, anualmente, pelo diretor. O horário da componente não 
letiva de cada professor é de treze tempos letivos semanais, dos quais, três tempos são destinados ao trabalho a 
nível do colégio e os restantes dez são destinados ao trabalho a nível individual. 

Os tempos supervenientes determinados pela redução da duração dos tempos letivos (de 50 minutos para 
45 minutos) são, preferencialmente, destinadas às funções de direção de turma. Quando tal não for possível é 
atribuída a uma turma. 

 

O trabalho do professor ao nível do colégio é desenvolvido, sob orientação da direção pedagógica, com o 
objetivo de contribuir para a implementação do projeto educativo. O tempo não letivo do professor pode ser utilizado 
para:  

• o desempenho de cargos de coordenação pedagógica nos órgãos de orientação educativa; 

• a coordenação do desporto escolar; 

• o reforço de mais um tempo letivo semanal para as atividades de direção de turma nos 2.º e 3.º ciclos; 

• o apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

• a substituição de outros docentes, sempre que possível; 

• o acompanhamento e a supervisão das atividades de enriquecimento e complemento curricular; 

• a participação em ações de formação de curta/longa duração; 

• a realização de estudos e de trabalhos de investigação que visem contribuir para a promoção do sucesso 
escolar dos alunos; 

• a produção de materiais pedagógicos. 

6 OFERTA FORMATIVA 

É opção do colégio, manter na sua oferta formativa, pelo menos, uma das áreas de prosseguimento de 
estudo Científico-humanísticos – com o curso de Ciências e Tecnologias. 

Para dar resposta à procura, por parte dos seus alunos, o colégio quer manter na sua oferta formativa, os 
cursos profissionais que conduzem à obtenção do diploma do ensino secundário, com dupla certificação. 
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7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

7.1 Organograma 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Funcionários                                                     Coord. de departamento 
                  Administrativos                                                  curricular                                                                Empresa Gertal 
                                                                                                                                     
 
                  
                Funcionário da biblioteca                                      Diretor de Curso                                                     Empresa Floor Clean 

 
 
 
                 Motoristas                                                             Diretor de turma 
 
 
 
                  Porteiro                                                                Dpt. Higiene e Segurança 
 
 
 
                  Cozinheiras                                                          Coord. Desporto Escolar 
 
 
 
                 Empregada de balcão                                         Coord. Sistemas Informáticos 
 
 
 
                 Guarda-noturno                                                   Coordenador da Biblioteca 
 
                                                                                                                                 

 

 

Direção pedagógica 
Diretor: Valter Branco 
Subdiretora: M.ª de Fátima Vestia 

Conselho pedagógico  
Presidente: Valter Branco 

 

Recursos humanos 
 

Departamentos/cargos 

 
Serviços 

Conselho de administração 
Presidente: Valter Branco 
Vogal: Avelino António 
Vogal: Celestino Mota 

 

Professores 

Dpt. Psicopedagogia 
Orientação Vocacional 
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Colégio João de Barros  
 

 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A educação para a cidadania, como área transversal ao ensino, é abordada em todas as áreas curriculares, 
pelo que devem ser desenvolvidos projetos e atividades que contribuam para a formação pessoal e social dos 
alunos. 

No âmbito do preconizado no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, o colégio tomou decisões ao nível 
curricular e pedagógico para encontrar soluções adequadas aos contextos e às necessidades específicas dos seus 
alunos. 

A estratégia de educação para a cidadania foi desenhada na senda dos princípios orientadores deste Projeto 
Educativo, a saber: princípio da universalidade e da inclusão; princípio da equidade; princípio do 
humanismo; e princípio da eficácia. A estratégia tem como referência máxima a excelência da formação integral 
dos alunos e o cumprimento da Missão e Visão patentes neste mesmo Projeto de forma a que os alunos alcancem 
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Dando cumprimento ao Artigo 15.º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, selecionaram-se os domínios e 
as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade, não se descurando o facto de, no ano letivo 
2019/2020, o referido Decreto-Lei não produzir efeito nos anos de escolaridade dos 9.º e 12.º anos, aplicando-se 
para estes anos o definido no artigo n.º 15.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

2. OPERACIONALIZAÇÃO 

Nos segundo e terceiro ciclos, a componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como 
uma área de trabalho de articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar, mantendo uma 
articulação transversal e longitudinal com as restantes disciplinas do currículo e temas da estratégia de educação 
para a cidadania do colégio através do desenvolvimento e concretização de projetos. 

No ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento é operacionalizada com o contributo 
das disciplinas e componentes de formação, fazendo-se uma abordagem inter e/ou transdisciplinar, no âmbito das 
diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um dos professores da turma ou grupo 
de alunos.  

Os alunos são envolvidos na definição de ações, atividades e/ou projetos a desenvolver, tendo em conta os 
domínios e temas definidos para o ano de escolaridade, mobilizando os contributos das diferentes disciplinas, de 
modo a cruzar os seus conteúdos e estabelecendo momentos de relação e de interação com a comunidade. Dado 
o caráter interdisciplinar das atividades, estas podem constituir-se como Domínios de Autonomia Curricular, ficando 
a sua planificação registada no Plano Curricular de Turma. 

Os domínios a desenvolver podem, ainda, ser agrupados e trabalhados em simultâneo, uma vez que se 
articulam entre si.  

3. DOMÍNIOS A DESENVOLVER NO CURRÍCULO 

3.1. Ensino básico 
 

Domínios 
2.º Ciclo 3.º Ciclo 

5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 
     

Obrigatórios em 
todos os Ciclos 

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade) X X  X  

Igualdade de Género X  X   

Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa) X  X  X 

Desenvolvimento Sustentável  X  X X 

Educação Ambiental X   X  
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Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício físico) X    X 

Obrigatórios nos 
dois ciclos 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva)   a) X X X X X 

Media  X  X  

Instituições e participação democrática  X X   

Literacia financeira e Educação para o consumo X  X X  

Segurança rodoviária  X  X  

Risco X   X  

Opcionais em 
qualquer ano 

Empreendedorismo (nas vertentes económica e social)     X 

Mundo do trabalho --- --- --- --- --- 

Segurança, Defesa e Paz --- --- --- --- --- 

Bem-estar animal --- --- --- --- --- 

Voluntariado --- --- --- --- --- 

Outros a definir --- --- --- --- --- 

a) Abordagem temática articulada com os temas definidos na Portaria 196-A/2010 de 9 de abril 

3.2. Ensino secundário 
 

Domínios 
Ensino secundário 

10.º 11.º 12.º 
     

Obrigatórios  

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade)  X  

Igualdade de Género X   

Interculturalidade X   

Desenvolvimento Sustentável   X 

Educação Ambiental  X  

Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício físico) X  X 

Opcionais 

Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva)   a) X X X 

Media   X 

Instituições e participação democrática X   

Literacia financeira e Educação para o consumo  X  

Segurança rodoviária --- --- --- 

Risco --- --- --- 

Empreendedorismo --- --- --- 

Mundo do trabalho --- --- --- 

Segurança, Defesa e Paz --- --- --- 

Bem-estar animal --- --- --- 

Voluntariado --- --- --- 

Outros a definir --- --- --- 

a) Abordagem temática articulada com os temas definidos na Portaria 196-A/2010 de 9 de abril 

4. DOMÍNIOS, TEMAS E APRENDIZAGENS A DESENVOLVER NO 2.º CICLO 

4.1. 5.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Direitos humanos 
(civis e políticos, 
económicos, sociais e 
culturais e de 
solidariedade)   

• A vida em sociedade 

• Direitos Humanos como 
direitos universais 

 

• Conhecer os principais direitos humanos, nomeadamente os 
consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 
Convenção sobre os Direitos da Criança; 

• Reconhecer/Identificar exemplos de direitos civis e políticos, 
económicos, sociais e culturais reconhecidos internacionalmente; 

• Reconhecer os direitos humanos como inalienáveis, indivisíveis, 
interdependentes e universais; 
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• Conhecer situações de respeito e situações de desrespeito pelos 
direitos humanos aos níveis local, nacional e internacional; 

• Entender que os direitos humanos implicam deveres e 
responsabilidades individuais e coletivas; 

• Reconhecer a Escola como uma instituição, cuja estrutura e 
funcionamento se assumem como garante dos direitos, deveres e 
liberdades fundamentais dos seus elementos; 

• Participar na criação de regras de ação individual e coletiva e no seu 
cumprimento. 

Igualdade de 
género 

• Identidade e género 

• Estereótipos de género 

• Reconhecer a importância de valores como a partilha, solidariedade e 
cooperação; 

• Consciencializar para os contextos da vida em comunidade; 

• Consciencializar para as diferenças existentes na sociedade para os 
papéis desempenhados por homens e mulheres; 

• Desenvolver uma postura crítica face às situações de desigualdade 
baseada em género; 

• Aceitar a sua própria identidade, as características, possibilidades e 
limitações do próprio corpo; 

• Saber comunicar de igual para igual com homens e mulheres; 

• Saber comunicar no respeito pela igual liberdade e pela igual dignidade 
de todas as pessoas, tendo em conta a pluralidade de pertenças 
individuais; 

• Saber reconhecer as injustiças e desigualdades e interessar-se 
ativamente pela procura e prática de formas de vida mais justas. 

 

Interculturalidade 
(diversidade cultural e 
religiosa)   

• Diversidade é 
oportunidade  

• Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade. 

• Reconhecer a cultura portuguesa como um conjunto de legados de 
diversos povos.  

• Desenvolver o respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais. 

• Desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação social, 
criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. 

• Promover o respeito por diferentes culturas e religiões. 

Educação 
ambiental • Biodiversidade 

• Compreender o conceito de educação ambiental. 

• Tomar consciência de que os seus atos influenciam o ambiente (ou a 
qualidade do ambiente).   

• Refletir sobre a atitude humana face ao Ambiente. 

• Identificar alguns exemplos de bens comuns (espaço, sol, água…).  
• Enumerar exemplos de direitos e deveres do cidadão face ao Ambiente. 

• Valorizar comportamentos individuais e coletivos ambientalmente 
responsáveis. 

• Participar em ações na escola e na comunidade que visem a adoção de 
comportamentos, individuais e coletivos, ambientalmente responsáveis. 

• Compreender a importância da Biodiversidade (e sua preservação) para o 
ambiente e para a humanidade.   

• Conhecer as principais ameaças e as diferentes estratégias que visam 
proteger a Biodiversidade. 

Saúde (promoção da 
saúde, saúde pública, 
alimentação e exercício 
físico)   

• Saúde mental e 
prevenção da violência 

• Alimentação em meio 
escolar 

• Identificar a violência dirigida aos outros 

• Reconhecer diferentes tipos de violência, entre os quais o bullying e o 
fenómeno de cyberbullying 

• Avaliar o risco de comportamento violento em grupo 

• Utilizar a assertividade na resolução de conflitos/Expressar 
comportamentos assertivos 

• Construir respostas positivas em situações de violência 

• Capacitar para a negociação e mediação 

• Adotar uma cultura de respeito e tolerância 

• Conhecer o sentido do pedido de desculpa 

• Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 
alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados 
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Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)  

• Diversidade e respeito  

• Sexualidade e género  

• O corpo em 
transformação  

• Prevenção dos maus 
tratos e das 
aproximações abusivas 

• Compreender que as emoções são expressas de diferentes formas. 

• Demonstrar valores de cidadania, de solidariedade e de respeito pelas 
diferenças. 

• Compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação 
sexual. 

• Identificar a violência baseada no género. 

• Atuar de modo assertivo nas diversas interações sociais. 

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

• Planeamento e gestão 
do orçamento 

• Poupança 

• Entender a diferença entre “necessitar” e “querer”. Distinguir e 
exemplificar despesas necessárias e despesas supérfluas. 

• Distinguir exemplificando consumos que proporcionam uma satisfação 
imediata e consumos cuja satisfação é mais duradoura. 

• Compreender que gastar mais do que necessário pode comprometer a 
satisfação de necessidades no futuro, exemplificando situações.  

• Reconhecer criticamente a compra por impulso. 

• Viver de acordo com os “seus meios”. 
• Compreender a noção de rendimento.  

• Identificar diferentes fontes de rendimento. 

• Distinguir e exemplificar despesas realizadas com o rendimento familiar 
e com a mesada/semanada.  

• Distinguir despesas fixas de despesas variáveis. 

• Estabelecer a relação entre rendimento e despesas, evidenciando a 
noção de saldo.  

• Tomar decisões tendo em conta que o rendimento é limitado.  

• Entender a poupança como forma de alcançar objetivos de longo prazo.  

• Calcular a necessidade de poupança para comprar determinado bem 
ou para acumular património num determinado período de tempo. 

Risco 

• Proteção civil 

• Plano de segurança 

• Riscos mistos - incêndio 
florestal 

• Compreender a importância de adotar e promover uma cultura de 
segurança. 

• Conhecer o conceito de risco. 

• Tomar consciência dos seus deveres perante situações de riscos 
coletivos, acidentes graves e catástrofes. 

• Revelar comportamentos e atitudes adequados em situações de 
emergência. 

• Compreender a importância da Proteção Civil face aos riscos. 

• Compreender o conceito de plano de segurança e reconhecer a sua 
importância face à possibilidade de ocorrência de um acidente. 

• Reconhecer os riscos internos e externos ao espaço escolar. 

• Identificar as etapas de um plano de segurança. 

• Conhecer o plano de evacuação e reconhecer as instruções de 
segurança e os procedimentos a observar destinados a garantir a 
evacuação. 

• Participar e colaborar em exercícios/simulacros e treinos desenvolvidos 
em contexto escolar. 

• Identificar situações irregulares que podem comprometer a segurança 
e aplicar as medidas de proteção adequadas. 

• Identificar o conceito e as causas dos incêndios florestais 

• Conhecer os principais efeitos do incêndio florestal 

• Compreender os procedimentos de prevenção que acautelam a 
ocorrência do incêndio florestal 

• Desenvolver comportamentos de segurança e de preservação do 
património natural e construído 

• Conhecer e sabem aplicar ou cumprir as medidas de autoproteção 
apropriadas a cada situação de incêndio florestal 

• Compreender a dimensão da ação humana na destruição dos 
ecossistemas naturais 
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4.2. 6.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Direitos humanos • Os Direitos Humanos no 
Mundo 

• Reconhecer os principais direitos humanos. 

• Reconhecer/Identificar exemplos de direitos civis e políticos, 
económicos, sociais e culturais reconhecidos internacionalmente. 

• Reconhecer os direitos humanos como inalienáveis, indivisíveis, 
interdependentes e universais. 

• Conhecer situações de respeito e situações de desrespeito pelos 
direitos humanos aos níveis local, nacional e internacional. 

• Entender que os direitos humanos implicam deveres e 
responsabilidades individuais e coletivas. 

Desenvolvimento 
sustentável 

• Pobreza e 
Desigualdades 

• Entender as noções de pobreza e de riqueza, nas suas várias 
dimensões e nas suas expressões individual e social. 

• Reconhecer exemplos de diferentes tipos de desigualdades em 
diversos contextos. 

• Desenvolver atitudes e capacidades de atenção, cuidado e 
solidariedade para com pessoas em situação de pobreza. 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Puberdade – Aspetos 
biológicos e emocionais  

• O corpo em 
transformação  

• Caracteres sexuais 
secundários  

• Normalidade, 
importância e 
frequência das variantes 
biopsicológicas  

• Dimensão ética da 
sexualidade humana 

• Identificar mudanças físicas e emocionais ao longo da vida. 

• Reconhecer a existência de regras sociais sobre privacidade e 
intimidade. 

• Compreender de forma crítica que as relações afetivas e sexuais são 
influenciadas por determinantes psicológicos, socioculturais e 
ambientais. 

• Demonstrar valores e atitudes positivas face à sexualidade. 

Media 

• Comunicar e informar 

• Compreender o mundo 
atual 

• As TIC e os ecrãs  

• Compreender a importância da comunicação e distinguir diferentes 
formas de comunicar 

• Compreender como é que a informação é vista e valorizada na e pela 
sociedade 

• Conhecer o que se passa no mundo e interessar-se pelos assuntos da 
atualidade, do mundo mais próximo ou mais distante 

• Distinguir o espaço da comunicação pública do espaço privado 

• Conhecer sumariamente a história das TIC  

• Refletir sobre os usos da Internet, dos telemóveis e dos videojogos  

• Identificar as principais características da Internet  

• Identificar as vantagens e os inconvenientes do telemóvel 

• Refletir sobre os valores transmitidos através de diferentes tipos de 
videojogos 

• Conhecer os problemas decorrentes de um uso prolongado dos ecrãs 

• Refletir sobre o modo como as TIC e os ecrãs mudaram a forma de 
relação com os outros, com o tempo e com o espaço 

Instituições e 
participação 
democrática 

• Participação e 
corresponsabilidade 

• Reconhecer formas de organização que possam contribuir com a 
participação social 

• Desenvolver competências para uma cultura de democracia com 
impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e 
social 

Segurança 
rodoviária  

• Circulando com 
segurança 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 
e ao atravessamento enquanto peão 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 
e ao atravessamento enquanto passageiro 

• Analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e 
comportamentos sociais e cívicos adequados 
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5. DOMÍNIOS, TEMAS E APRENDIZAGENS A DESENVOLVER NO 3.º CICLO 

5.1. 7.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens / Objetivos 
   

Igualdade de 
género 

• Género e cidadania. 

• Género e corpo. 

• Reconhecer a necessidade crucial de desenvolver novas atitudes nas 
relações sociais (entre mulheres e homens). 

• Confrontar conhecimentos e crenças relacionadas com os papéis de 
mulheres e homens no mundo do trabalho e levar a uma análise que 
permita o questionamento dessas mesmas crenças estereotipadas.  

• Identificar os papéis sociais/ áreas ou funções de âmbito profissional 
tradicionalmente atribuídos a homens e a mulheres e detetar os 
problemas decorrentes da ausência da igualdade de género na 
sociedade. 

• Identificar situações problema no que concerne ao cruzamento da 
identidade de corpo com as questões de género, confrontar diferentes 
perspetivas face ao problema identificado e ser capaz de idealizar 
princípios orientadores que fundamentem tomadas de decisão. 

• Problematizar a determinação do género sobre o modo como são 
percecionados os corpos. 

Interculturalidade 
(diversidade cultural e 
religiosa)   

• Pluralismo religioso 
• Identificar várias manifestações religiosas 

• Reconhecer a função da religião na vida dos povos 

• Desenvolver o respeito pelas diferentes posturas religiosas 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Compreensão da 
fisiologia geral da 
reprodução humana  

• Compreensão da 
sexualidade como uma 
das componentes mais 
sensíveis da pessoa 

•  Prevenção dos maus 
tratos e das 
aproximações abusivas 

• Respeitar e aceitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual. 

• Identificar a sexualidade como componente positiva do 
desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais. 

• Conhecer as alterações físicas, psicológicas e sociais da puberdade e 
adolescência 

• Evidenciar atitudes e valores positivos face à sexualidade 

Instituições e 
participação 
democrática 

• Papel da sociedade civil 
na democracia 

• Instituições da 
sociedade civil com 
impacto na construção 
da democracia 

• Valorizar a diversidade cultural 

• Valorizar a democracia, a justiça, a equidade, a igualdade e do estado 
de direito 

• Desenvolver abertura à alteridade cultural e às convicções, visões do 
mundo e práticas diferentes 

• Desenvolver capacidade de escuta e de observação  

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

• O Consumo e a 
poupança 

• Caracterizar a sociedade da informação e do conhecimento 
relativamente ao consumo. 

• Compreender a importância da proteção dos consumidores. 

• Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo. 

• Compreender o consumo relativamente à satisfação de necessidades. 

• Relacionar a gestão do orçamento com o consumo. 

• Compreender a importância da poupança para os consumidores. 

• Saber que existem responsabilidades, custos, riscos e vantagens no 
crédito. 

5.2. 8.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Direitos humanos • Agir pelos direitos  • Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos  

• Compreender os direitos humanos 

Desenvolvimento 
sustentável 

• Perspetivas e conceitos 
essenciais associados 
ao desenvolvimento 

• Cooperação 
internacional 

• Compreender o desenvolvimento na sua contextualização histórica, 
bem como os principais conceitos e indicadores associados. 

• Refletir criticamente sobre conceções, práticas e principais atores da 
cooperação internacional. 
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• Desigualdades, pobreza 
e exclusão social 

• Luta contra as 
desigualdades, pobreza 
e exclusão social 

• Compreender a interdependência entre desigualdades, pobreza e 
exclusão social. 

• Reconhecer o respeito pelos direitos humanos como imperativo para a 
implementação de políticas coerentes de combate às desigualdades, à 
pobreza e à exclusão social. 

Educação 
Ambiental • Território e Paisagem 

• Reconhecem a existência de diferentes tipos de paisagem.  

• Compreendem a ligação entre os elementos da paisagem e a 
identidade local.  

• Identificam dinâmicas territoriais a partir da análise de diferentes 
paisagens. 

• Compreendem a necessidade da preservação e da gestão da 
paisagem. 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)  

• Relações interpessoais 

• Saúde sexual e 
reprodutiva 

• Identificar a sexualidade como componente positiva do 
desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais. 

• Compreender a sexualidade como uma das componentes mais 
sensíveis da pessoa  

• Compreender a fisiologia geral da reprodução humana  

• Compreender o ciclo menstrual e ovulatório  

• Compreender o uso e acessibilidade dos métodos contracetivos  

• Compreender a epidemiologia das principais IST em Portugal  

• Compreender a noção de parentalidade no quadro de uma saúde 
sexual e reprodutiva saudável e responsável 

Media 
• As redes digitais 

• Publicidade e marcas 

• Conhecer e compreender o funcionamento das principais redes sociais. 

• Conhecer as principais redes sociais digitais  

• Entender quais são as suas vantagens e os seus inconvenientes  

• Debater o fenómeno do Cyberbullying e do Sexting e identificar formas 
de o combater. 

• Compreender o fenómeno da publicidade. 

• Saber o que é a sociedade de consumo  

• Conhecer as regras da publicidade e do marketing  

• Saber como se constrói uma marca  

• Conhecer os elementos presentes numa imagem publicitária  

• Saber distinguir a publicidade da informação  

• Conhecer os principais expedientes publicitários  

• Reconhecer o papel da publicidade na mobilização de causas sociais 

• Saber identificar situações em que os media recorrem à colocação de 
produto – product placement (nos programas televisivos, nos 
videojogos, …). 

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

• O Consumo de Bens e 
Serviços 

• Os Direitos e Deveres 
dos Consumidores 

• Compreender o consumo relativamente à satisfação de necessidades 

• Conhecer os mecanismos de resolução de conflitos de consumo 

Segurança 
Rodoviária 

• Comportamentos 
seguros 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 
e ao atravessamento enquanto peão. 

• Identificar e adotar comportamentos adequados enquanto passageiro. 

• Identificar e adotar comportamentos adequados enquanto condutor 
(velocípede ou equiparado).  

Risco 

• Riscos naturais 
(selecionar os riscos de 
acordo com a 
sensibilidade da turma) 

• Conhecer os perigos e as causas 

• Distinguir os principais efeitos 

• Conhecer as medidas de mitigação 

• Compreender as medidas de autoproteção 
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5.3. 9.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Interculturalidade 
(diversidade cultural e 
religiosa)   

• Migrações 

• Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como fonte 
de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e coletivo. 

• Promover o respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais. 

•  Desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação 
social, criadora de identidades e de sentido de pertença comum à 
humanidade. 

Desenvolvimento 
sustentável • Água 

• Compreender a importância da água como recurso essencial à 
existência de vida no planeta.  

• Assumir comportamentos que refletem o respeito e valorização da 
água enquanto recurso.  

• Compreender os principais desafios que se colocam à utilização 
racional da água. 

•  Compreender as possíveis consequências da contaminação da água 
na vida das atuais e futuras gerações 

• Conhecer a importância dos oceanos para a sustentabilidade do 
planeta. 

Saúde (promoção da 
saúde, saúde pública, 
alimentação, exercício 
físico)   

• Alimentação e 
exercício físico 

• Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da 
saúde 

• Reconhecer que as escolhas alimentares são influenciadas por 
determinantes psicológicos e sensoriais, a nível individual e de grupo. 

• Analisar criticamente os comportamentos de risco na alimentação 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Maternidade e 
Paternidade 

• Conhecer os direitos à informação, proteção e integridade corporal.  

• Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais 
sensíveis da pessoa  

• Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e da 
paternidade na adolescência e compreensão do respetivo significado  

• Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde 
sexual e reprodutiva saudável e responsável  

• Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas  

• Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de 
gravidez, suas sequelas e respetivo significado 

Empreendedorismo • Perfil do empreendedor 
• Desenvolver uma cultura empreendedora 

• Desenvolver espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade 

6. DOMÍNIOS, TEMAS E APRENDIZAGENS A DESENVOLVER NO ENSINO SECUNDÁRIO 

6.1. 10.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Igualdade de 
género • O género e a liderança 

• Compreender a evolução do género na liderança; 

• Reconhecer a necessidade de continuar a desenvolver atitudes de 
igualdade, nas relações sociais (entre mulheres e homens). 

Interculturalidade 

• Valores e cultura: a 
diversidade e o diálogo 
de culturas 

• Atitudes face à 
diversidade cultural 

• Compreender a diversidade cultural e a relação com os outros no 
mundo atual 

• Compreender os conceitos de cidadania e interculturalidade à luz da 
diversidade cultural  

• Colaborar na busca de soluções para os problemas resultantes do 
confronto entre culturas 

Saúde • Violência  
• Identificar os diferentes tipos de violência. 

• Adotar uma cultura de respeito e tolerância 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Desenvolvimento da 
sexualidade 

• Compreender e determinar o ciclo menstrual em geral, com particular 
atenção à identificação, quando possível, do período ovulatório, em 
função das características dos ciclos menstruais  

• Conhecer os métodos contracetivos disponíveis e utilizados (segurança 
proporcionada por diferentes métodos, motivos que impedem o uso de 
métodos adequados) 

• Identificar situações de maus tratos e de aproximações abusivas. 
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Instituições e 
participação 
democrática 

• Sensibilização, 
consciencialização e 
mobilização 

 

• Estimular o gosto pela participação cívica e política 

• Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões 
e pelas regras de formação das decisões 

• Desenvolver as capacidades de expressão e argumentação na defesa 
das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da vontade da 
maioria 

6.2. 11.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Direitos humanos • Violação quotidiana dos 
direitos humanos 

• Compreender de forma aprofundada os conceitos de “ser humano” e de 
“pessoa” 

• Compreender a construção de compromissos éticos e cívicos como 
condição para a criação de uma sociedade mundial justa 

Educação 
Ambiental 

• Produção e Consumo 
Sustentáveis 

• Tomar consciência da necessidade de adoção de práticas que visem a 
redução de resíduos.  

• Compreender que os resíduos contêm elementos reutilizáveis ou 
recicláveis. 

•  Compreender a necessidade de adotar práticas de âmbito pessoal e 
comunitário de consumo responsável.  

• Conhecer modos de produção que visam a sustentabilidade.  

• Reconhecer que um consumo sem limites exerce demasiada pressão 
sobre os recursos naturais e provoca danos no ambiente. 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Desenvolvimento da 
sexualidade 

• Conhecer a idade de início das relações sexuais, em Portugal e na UE  

• Conhecer as taxas de gravidez e aborto em Portugal  

• Conhecer doenças e infeções sexualmente transmissíveis (como infeção 
por VIH e HPV) e suas consequências  

• Conhecer comportamentos de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis 

Literacia financeira 
e educação para o 
consumo 

• Sistema e Produtos 
Financeiros Básicos 

• Prevenção de Fraude 

• Caracterizar meios de pagamento 

• Compreender o funcionamento da conta de depósito à ordem 

• Caracterizar empréstimo 

• Saber proteger-se da fraude financeira 

6.3. 12.º Ano 
 

Domínios Temas Aprendizagens 
   

Desenvolvimento 
sustentável 

• Visões de futuro, 
alternativas e 
transformação social 

• Luta contra as 
desigualdades, a pobreza 
e a exclusão social 

• Refletir criticamente sobre formas de ação que visem a transformação 
social e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todas 
as pessoas 

• Reconhecer o respeito pelos direitos humanos como imperativo para a 
implementação de políticas coerentes, de combate às desigualdades, 
à pobreza e à exclusão social. 

Saúde • Comportamentos aditivos 
e dependências (CAD) 

• Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno 
dos CAD 

• Conhecer os tipos e características das adições e dependências. 

• Identificar fatores de risco e de proteção em relação às adições e 
dependências. 

Sexualidade 
(diversidade, direitos, 
saúde sexual e 
reprodutiva)   

• Desenvolvimento da 
sexualidade 

• Maternidade e 
Paternidade  

• Conhecer comportamentos de prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis  

• Compreender as consequências físicas, psicológicas e sociais da 
maternidade e da paternidade de gravidez na adolescência e do aborto 

Media 

• Liberdade e ética, direitos 
e deveres 

• Os Media como 
construção social 

• Compreender o direito à liberdade de informação e de expressão. 

• Saber porque é importante informar, informar-se e ser informado 
livremente  

• Conhecer os principais documentos que consagram o direito à 
liberdade de informação e de expressão  



PROJETO EDUCATIVO: “Janela do Futuro à Luz do Passado”  10  
     

13 Revisão: 00  Data de aprovação: 22/07/2019 Capítulo 7   
 

• Reconhecer a liberdade de expressão como um direito humano 
fundamental (art.º 19.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos)  

• Conhecer a censura, a sua história e as suas características  

• Compreender o que é o interesse público da informação e entender 
porque o interesse público não é o mesmo que o interesse do público  

• Perceber porque é relevante distinguir vida pública e vida privada e 
porque importa respeitar o direito à privacidade  

• Conhecer os direitos de autor e entender porque devem ser respeitados  

• Conhecer o trabalho dos provedores do leitor, do ouvinte e do 
telespectador, percebendo a função que desempenham e a eles 
recorrendo, sempre que for pertinente 

• Compreender como os media são agentes de construção social e 
influência. 

• Perceber os conceitos de verdade e de representação  

• Perceber o conceito de construção social  

• Perceber como é que os media constroem a realidade  

• Compreender os conceitos de agenda setting e de espiral do silêncio  

• Conhecer a linguagem e os cerimoniais dos media  

• Perceber como e quando as personagens dos media correspondem a 
estereótipos  

• Perceber a influência dos media em matéria de violência e de sexo 

7. MODO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Na abordagem e desenvolvimento dos diferentes Domínios e Temas, no ensino básico e ensino secundário, 
são utilizadas, fundamentalmente, metodologias ativas de trabalho, colocando o aluno no foco da sua 
aprendizagem e envolvendo os diferentes elementos da comunidade educativa através de um processo 
participativo e democrático. 

Neste sentido a comunidade educativa é chamada a participar em Assembleias, reuniões temáticas, 
inquéritos, debates, entre outras. 

As atividades e/ou projetos que operacionalizam os diferentes Domínios/Temas são planificados em 
departamento curricular, em Conselho de Turma e/ou em Assembleias de Alunos e Encarregados de Educação, 
ficando registados na planificação da componente Cidadania e Desenvolvimento e no Plano Curricular de Turma. 
Este planeamento é dado a conhecer à comunidade educativa, recorrendo aos canais de divulgação próprios e/ou 
através do diretor de turma. 

8. INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE        

8.1. Projetos a desenvolver 
 

Projeto Aprendizagens 
  

Designação: Ruído “zero” 
Atividades a desenvolver: 

• Realização de medições de ruído em ambiente escolar; 

• Ação de sensibilização/ Escolas sem ruído (Plano Educação para a 
Saúde - Parceria com DSP/ARSC); 

• Recolha de sugestões de medidas para resolução de problemas 
detetados, no questionário de avaliação da satisfação do aluno. 

• Identificar o ruído como um elemento perturbador do 
Bem-estar da comunidade educativa; 

• Reconhecer o impacto negativo do ruído na 
concentração. 

Designação: “Um Presente com Futuro” 
Atividades a desenvolver: 

• Fórum das Profissões (Palestras com pais, encarregados de educação e 
antigos alunos com áreas profissionais diversas). 

• Jobshadowing (A minha primeira experiência no mundo do trabalho – 
realização de uma experiência em contexto laboral). 

• Visitas orientadas a Instituições de Ensino Superior.  

• Promover competências de proatividade e 
transversais. 

• Ajudar os alunos na tomada de decisão relativamente 
ao seu futuro académico/profissional. 

• Vivenciar uma experiência em contexto de trabalho. 

• Estimular competência de autonomia, 
responsabilidade e maturidade dos alunos. 

Designação: Encontros intergeracionais 

Atividades a desenvolver: 

• Partilha de vivências relacionadas com diferentes contextos 
históricos. 

• Compreender a História como uma disciplina que vive 
através das experiências vividas por familiares e 
demais elementos da comunidade educativa. 
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• Exposição da Existência (objetos que “contam histórias”).  
 

 

• Biblioemoções (sessões de leitura com os utentes de um Lar 
Sénior da comunidade). 

• Interagir com tolerância e empatia e responsabilidade 
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade. 

• Promover o relacionamento socio-emocional e 
comunicacional entre diferentes gerações. 

Designação: Espaço HumanizAção 

Atividades a desenvolver: 

• Fóruns de cidadania “Voz aos alunos” (seleção de temas e 
preparação pelos alunos). 

• Assembleias. 

• Fóruns temáticos. 

• Promover a educação para a cidadania, participação 
cívica e o interesse dos jovens pelo debate de temas 
do seu interesse. 

Designação: Parlamento dos jovens 

Atividades a desenvolver: 

• Ações de sensibilização e/ou de esclarecimentos. 

• Palestras. 

• Debates. 

• Campanha eleitoral. 

• Eleições. 

• Organização de todas as atividades no âmbito da sessão escolar. 

• Divulgação dos resultados das eleições e da sessão escolar. 

• Elaboração de um projeto de recomendação do colégio. 

• Participação na sessão distrital. 

•  Participação na sessão nacional (quando selecionados os 
alunos). 

• Iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de âmbito 
nacional, de forma a suscitar o gosto pela participação cívica e 
política.   

• Promover a educação para a cidadania, participação 
cívica e o interesse dos jovens pelo debate dos temas 
da atualidade. 

Designação: Clube de Cidadania 

Atividades a desenvolver: 

• Semana do acolhimento - integração dos alunos do 5º ano, 
atividades de coesão grupal, apadrinhamento pelos alunos mais 
velhos, sessões de métodos de estudo. 

• Ações de sensibilização/Palestras/Debates. 

• Elaboração de cartazes. 

• Criação de um Banco de voluntariado com a identificação de 
situações sociais de intervenção. 

• Exposições. 

• Comemorações.   

• Participação em projetos/concursos externos. 

• Promoção do relacionamento interpessoal, 
cooperação, solidariedade, cumprimento das normas, 
respeito pelos outros e pelo espaço, autonomia, 
comportamentos de não-violência. 

 

Designação: Clube do Ambiente 

Atividades a desenvolver: 

• Comemorações. 

• Ações de sensibilização/Palestras/Debates. 

• Exposições. 

• Elaboração de cartazes, desdobráveis informativos. 

• Participação em projetos/concursos externos. 

• Saída de campo. 

• Promoção do relacionamento interpessoal, 
cooperação, solidariedade, cumprimento das normas, 
respeito pelos outros e pelo espaço, autonomia. 

Designação: Projeto Eco-Escolas 

Atividades a desenvolver: 

• Comemorações. 

• Ações de sensibilização/Palestras/Debates. 

• Ações de solidariedade. 

• Saída de campo. 

• Visitas de estudo. 

• Exposições. 

• Ações de recolha de materiais recicláveis. 

• Envolver a comunidade escolar (alunos, professores, 
funcionários, pais e encarregados de educação) em 
atividades específicas cujo objetivo é preservar o 
meio ambiente. 

• Motivar os alunos e a restante comunidade escolar 
para a necessidade de mudança de atitudes e adoção 
de comportamentos que levem à sustentabilidade do 
planeta Terra. 

• Chamar a atenção da comunidade escolar para a 
adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. 
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• Elaboração de cartazes, desdobráveis informativos. 

• Participação em projetos/concursos externos. 

• Estratégias implementadas em sala, de natureza inter e 
transdisciplinar. 

• Envolver a comunidade escolar em atividades de 
solidariedade, através da reutilização de materiais em 
fim de uso. 

• Encorajar, reconhecer e premiar o trabalho 
desenvolvido pela escola na melhoria do seu 
desempenho ambiental. 

Designação: Projeto SISO 

Atividades a desenvolver: 

• Ações de sensibilização, em sala de aula, na disciplina de 
Ciências Naturais com os alunos dos sextos anos de 
escolaridade. 

• Entrega do cheque dentista. 

• Reconhecer a importância da higiene oral e dos 
hábitos de escovagem de dentes após as principais 
refeições. 

 

Designação:  Projeto SOL… Só com proteção 

Atividades a desenvolver: 

• Palestra sobre hábitos de proteção solar. 

• Rastreio. 

• Compreender a importância da adoção de 
comportamentos de proteção face à exposição solar. 

• Desenvolver hábitos de controlo dermatológico. 

Designação: SOCORRER VIDAS 

Atividades a desenvolver: 

• Formação destinada a pais, encarregados de educação, pessoal 
docente e não docente. 

• Dotar a comunidade educativa de competências no 
âmbito dos primeiros socorros. 

 

Designação: Projeto DARE+ 

Atividades a desenvolver: 

• Formação destinada a pais, encarregados de educação, pessoal 
docente e não docente. 

• Participação na elaboração do Plano de Saúde Individual e 
monitorização e acompanhamento dos  alunos  com  diabetes  
tipo 1. 

• Dotar a comunidade educativa de conhecimentos 
para atuação junto de alunos com diabetes tipo 1. 

 

Designação: Fitescolas 

Atividades a desenvolver: 

• Aplicação de testes de aptidão física relacionados com a saúde. 

• Acompanhamento e monitorização dos resultados. 

• Valorizar a prática da atividade física e desportiva, 
para um estilo de vida saudável. 

• Relacionar prática regular da atividade física com o 
melhor rendimento cognitivo e sucesso escolar. 

 
Designação: Projeto do Adolescente 

Atividades a desenvolver: 

• Atendimento ao Adolescente em Contexto Escolar, uma vez por 
mês. 

• Demonstrar capacidade de autoavaliação. 

• Identificar necessidades, limitações e fragilidades 
individuais. 

 

Designação: Projeto Cuida-Te (Portal da Juventude) 

Atividades a desenvolver: 

• Realização em Unidades Móveis, devidamente apetrechadas e 
com uma equipa técnica especializada na área da saúde juvenil, 
de atendimento e aconselhamento aos/às jovens, bem 
como realizar ações de sensibilização. (Medida 1) 

 

• Ações de formação presencial e de e-learning. (Medida 2)   

 

• Ações de Teatro debate sobre temas de interesse dos Jovens 
relacionadas com a promoção da sua saúde. (Medida 3) 

• Reconhecer a necessidade da intervenção da equipa 
técnica especializada na área da saúde juvenil. 

• Aceitar a oportunidade de realizar um atendimento e 
aconselhamento por parte de uma equipa técnica 
especializada.  

 

 

• Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências no âmbito da área da saúde juvenil. 

• Estimular a reflexão e o debate sobre problemas de 
interesse dos jovens. 

Designação: Projeto de Educação para a Saúde 

Atividades a desenvolver: 

• Palestra sobre a temática “hábitos de sono e repouso”. 
• Questionário aos alunos sobre os hábitos de sono e repouso. 

• Comemoração do dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), 
em parceria com a GERTAL – empresa de fornecimento de 
refeições e ação de sensibilização em sala de aula, a todos os 
alunos. 

• Produção de mensagens/ recomendações para uma alimentação 
saudável, redigidas pelos alunos dos sextos anos de 
escolaridade. 

•  Distribuição de marcadores temáticos a todos os alunos. 

• Distribuição de fruta no intervalo da manhã com a colaboração de 
alunos do nono ano de escolaridade. 

• Identificar comportamentos reveladores de falta de 
repouso. 

• Conhecer os efeitos nocivos para a saúde da falta de 
sono de qualidade e de repouso. 

• Adotar hábitos de gestão de tempo. 

• Reconhecer a importância dos princípios de 
“alimentação completa”, “alimentação equilibrada” e 
“alimentação variada”. 
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Designação: Projeto de Escolas Solidárias 

Atividades a desenvolver: 

• Identificação de situações que carecem de intervenção. 

• Planificação de ações de intervenção. 

• Intervenção e mobilização de recursos humanos e materiais com 
vista à promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas. 

• Melhorar, de forma integrada e construtiva, situações 
concretas da comunidade, tornando-se assim 
agentes de mudança positiva. 

• Partilhar experiências. 

• Desenvolver valores de cidadania e de participação. 

 

8.2. Parcerias 

Numa perspetiva de trabalho em rede, serão desenvolvidas parcerias com entidades da comunidade, a saber, 
Equipa Local de Saúde Escolar, Unidade de Saúde Pública/ ARSC, Junta de Freguesia de Meirinhas, Câmara 
Municipal de Pombal e outras no âmbito do Banco de Voluntariado e outros projetos sugeridos/dinamizados ao 
longo do ano. 

 

9. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

O processo de ensino-aprendizagem e avaliação na disciplina deve integrar e refletir as competências de 
natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas através de evidências. As 
aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no desenvolvimento de competências 
cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, ancoradas no currículo e desenvolvidas num ciclo contínuo e em 
progressão de “reflexão-antecipação-ação”, em que os alunos aprendem através dos desafios da vida real, indo 
para além da sala de aula e da escola, e tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, 
tanto para o seu futuro individual como coletivo. 

Para o ensino básico a avaliação processa-se de acordo com os critérios específicos de avaliação. 

No ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, 
sendo a participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito registada no certificado do aluno, com uma menção 
qualitativa de acordo com o desempenho do aluno. 

 

 

10. AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 
 
Avaliação da estratégia de educação para a cidadania 
 

A avaliação da eficácia da estratégia de educação para a cidadania é efetuada no final de cada ano letivo. Para 
proceder a essa avaliação foram estabelecidos os seguintes indicadores e respetivos pesos: 
 

Indicador Peso (%) 
  

Abordagem curricular dos domínios, temas e aprendizagens 25 

Articulação transversal e interdisciplinar 25 

Desenvolvimento de competências sociais 25 

Impacto na cultura de escola 25 
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Colégio João de Barros  
 

 

 

 

O colégio mantém parcerias com várias empresas da região, nomeadamente através de protocolos 
estabelecidos para acolher os nossos alunos em formação em contexto de trabalho, visitas de estudo e aulas 
práticas nas instalações das mesmas, palestras que contam com alguns oradores dessas empresas/instituições. 

 

A nível nacional estamos integrados em diversos projetos: 

• Eco-Escolas; 

• Projeto de Saúde; 

• Olimpíadas de Matemática – Kanguru; 

• Olimpíadas da Biologia; 

• Olimpíadas de Física e Química; 

• Olimpíadas de Química; 

• Olimpíadas de História; 

• Parlamento dos Jovens; 

• Desporto Escolar. 

 

Mantemos, também, parcerias com as seguintes organizações: 

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal; 

• Sociedade Portuguesa de Física. 

• Câmara Municipal de Pombal; 

• Programa Like Saúde; 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

• Equipa Local de Saúde Escolar de Pombal; 

• Junta de freguesia de Meirinhas. 
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1. - MONITORIZAÇÃO 

O planeamento da monitorização da ação educativa e escolar permite assegurar a: 

• análise e tratamento dos dados relevantes para identificar oportunidades e necessidades de melhoria; 

• identificação das atividades de medição e monitorização dos serviços prestados; 

• definição de indicadores que permitam avaliar o desempenho dos objetivos estratégicos e áreas de 
intervenção do Projeto Educativo, dos objetivos operacionais dos Planos Anuais de Atividades e de outros 
projetos; 

• definição das técnicas estatísticas a utilizar, as fórmulas de cálculo, a calendarização, a frequência do 
apuramento e respetivos responsáveis pela análise dos dados. 

2. - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EDUCATIVO 

No final de cada período letivo é efetuada uma análise da implementação do serviço educativo, visando 
mantê-lo eficaz e criar as condições necessárias para que a política da qualidade, os objetivos estratégicos do 
Projeto Educativo, os objetivos operacionais do Plano Anual de Atividades, sejam alcançados. 

O acompanhamento é efetuado através da análise e apuramento dos dados que resultam da avaliação 
efetuada nos vários órgãos da ação educativa e os quais constituem os anexos do Relatório de monitorização da 
ação educativa e escolar para cada um dos períodos letivos. 

O relatório de monitorização contempla, entre outros, os seguintes aspetos: 

• análise dos resultados dos indicadores dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo e os objetivos 
operacionais do Plano Anual de Atividades; 

• implementação dos Planos de Atividades de Turma. 

O relatório contém, pelo menos, os seguintes documentos, como anexos: 

• Estatística da avaliação sumativa – 2ºciclo; 

• Estatística da avaliação sumativa – 3ºciclo; 

• Estatística da avaliação sumativa – ensino secundário; 

• Estatística da avaliação sumativa – ensino profissional. 

O relatório de monitorização é analisado e discutido em reunião do conselho pedagógico, sendo tomadas 
as decisões ou aprovadas propostas para serem apreciadas pelos órgãos competentes: direção pedagógica e 
conselho de administração do Colégio. 

As decisões tomadas são descritas na ata da reunião, à qual pode ser associado um plano de ação, onde 
são registadas as ações que as permitem concretizar, os responsáveis pela sua concretização e as datas em que 
devem estar concluídas. 

3. - AVALIAÇÃO FINAL – 3.º PERÍODO 

A avaliação final da ação educativa e escolar que decorre na última reunião de conselho pedagógico, 
apresenta uma análise dos resultados dos indicadores referentes aos vários objetivos, áreas prioritárias e metas, 
para a qual são utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos de avaliação: 

• estatística dos resultados da avaliação sumativa interna – 2.º ciclo; 

• estatística dos resultados da avaliação sumativa interna – 3.º ciclo; 

• estatística dos resultados da avaliação sumativa interna – ensino secundário; 

• estatística dos resultados da avaliação sumativa interna – cursos profissionais; 

• estatística dos exames nacionais ensino básico; 

• estatística dos exames nacionais do ensino secundário; 

• análise dos resultados/desempenho dos alunos/turmas em departamento curricular; 

• atas das reuniões dos vários órgãos de orientação educativa; 
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• relatório da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusa (EMAEI); 

• monitorização da Estratégia de Educação para a Cidadania; 

• não conformidades e reclamações; 

• sugestões de melhoria; 

• resultados da satisfação do aluno/encarregado de educação. 

O diretor pedagógico assegura que os inquéritos utilizados para avaliar a satisfação dos alunos, 
encarregados de educação e dos colaboradores, relativamente aos serviços que oferece, afiram as áreas 
pretendidas. 

A avaliação do grau de implementação/ eficácia das áreas prioritárias de intervenção é efetuada através da 
média do grau de consecução dos objetivos estratégicos, aplicando um peso para cada um dos objetivos, conforme 
indicado na seguinte tabela:  

 

Área prioritária Objetivo estratégico Peso 
( % ) 

   

Aprendizagens 

Promover a qualidade do sucesso escolar (OE 1.1) 40 

Potenciar a aplicabilidade das aprendizagens à vida quotidiana (OE 1.2) 30 

Assegurar ambientes de inclusão educativa, numa abordagem multinível (OE 1.3) 15 

Valorizar as literacias múltiplas no currículo (OE 1.4) 15 

Cidadania e 
Humanização 

Promover o desenvolvimento pessoal e autonomia (OE 2.1) 50 

Promover o desenvolvimento cultural, artístico e desportivo (OE 2.2) 50 

Liderança e 
Gestão 

Promover a prestação de serviços educativos de qualidade (OE 3.1) 20 

Garantir a implementação de medidas de gestão curricular (OE 3.2) 20 

Promover uma articulação entre os vários elementos da comunidade escolar (OE 3.3) 20 

Assegurar uma estrutura organizacional e documental facilitadora do trabalho do docente (OE 3.4) 10 

Potenciar o bem-estar e bom clima educativo da comunidade escolar (OE 3.5) 20 

Potenciar o reconhecimento do colégio no contexto local e nacional (OE 3.6) 10 

Quando terminar o ciclo de três anos da implementação do Projeto Educativo é feita uma análise global, 
dando origem a uma nova edição de todos os capítulos. A nova edição substitui integralmente todos os capítulos 
do Projeto Educativo anterior. 

4. - AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROJETO EDUCATIVO 

A avaliação da tendência para a eficácia do projeto educativo é efetuada no final de cada ano letivo, sendo 
a avaliação da eficácia apurada no final do ciclo de implementação do mesmo. 

Para avaliar a tendência de eficácia/ eficácia do projeto educativo foram definidos os seguintes indicadores 
e respetivos pesos, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Indicador Peso 
( % ) 

  

Eficácia das áreas prioritárias de intervenção 50 

Taxa de eficácia do Plano Anual de Atividades 25 

Taxa de eficácia dos Projetos Curriculares de Turma 25 

No final do ciclo de implementação, é associada à avaliação quantitativa final, uma avaliação qualitativa do 
grau de eficácia do projeto educativo, de acordo com a tabela seguinte: 

 

Grau de eficácia (%) Menção qualitativa 
  

85 ≤ E ≤ 100 Muito Bom 

75 < E < 85 Bom 

50 ≤ E ≤ 75 Suficiente 

20 < E < 50 Insuficiente 

E ≤ 20 Muito insuficiente 
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O Núcleo de audiovisuais CJB tem desenvolvido um trabalho meritório na divulgação e projeção da imagem 
do colégio, tanto no plano interno, como no plano externo. Esta divulgação centra-se, essencialmente, na 
divulgação das atividades que integram o plano anual de atividades, dando destaque aos eventos que reúnem a 
população educativa em torno de celebrações, comemorações, espetáculos de final de período ou de ano letivo.  

O Núcleo regista, ainda, pontos de vista sobre assuntos de interesse dos alunos, assim como produz registos 
de entrevistas aos diferentes elementos da comunidade educativa. 

Outra ferramenta de comunicação que merece destaque é o Microsoft Teams, a página oficial da internet do 
colégio, assim como uma ferramenta, ao gosto da comunidade educativa atual, a página “Facebook”, sendo da 
responsabilidade da área de informática e do professor responsável pelo sistema informático do colégio. 

A comunicação com os média tem ocorrido, de forma pontual e aquando da produção de suplementos 
temáticos de alguns jornais regionais, com abordagens relativas à oferta formativa, resultados desportivos de 
destaque. 

No entanto, mantém-se a transmissão de toda a informação relevante para os encarregados de educação, 
alunos, e restantes elementos da comunidade educativa, através de circulares internas, circulares informativas, 
desdobráveis informativos, cartazes de divulgação de atividades, em formato de papel e/ou digital. 

Progressivamente, tem-se verificado uma crescente utilização por parte dos encarregados de educação, da 
plataforma Microsoft Teams para comunicarem com o diretor de turma, bem como, o correio eletrónico do endereço 
eletrónico oficial do colégio para solicitar esclarecimentos sobre a vida escolar dos seus educandos. 

 

  Todos os instrumentos de gestão enunciados encontram-se articulados entre si com o intuito de garantir a 
eficácia e a qualidade do serviço prestado. 

2.1.1 Período de implementação 

O Projeto Educativo tem a duração de três anos letivos, ao qual se associam três planos anuais de 
atividades, sendo a sua divulgação feita em reunião geral de professores, assembleias de pais/encarregados de 
educação, assembleias de alunos pelos diretores de turma. 

 

2.1.2 Revisão 

O Projeto Educativo pode ser revisto: 

a) após a avaliação da ação educativa e escolar efetuada no final de cada ano letivo; 
b) quando o diretor pedagógico considerar necessário; 
c) por capítulos, parcial ou integralmente, sendo obrigatoriamente efetuada uma revisão ao capítulo revisto. 

 

2.1.3 Âmbito de aplicação 

O Projeto Educativo destina-se a uso exclusivo do Colégio João de Barros, sendo proibida a sua reprodução 
total ou parcial sem autorização da administração ou da direção pedagógica. No entanto, o Projeto Educativo pode 
ser distribuído, em cópia “não controlada” a elementos da comunidade educativa ou a entidades externas, quando 
solicitado. 
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O regulamento interno obedece a uma estrutura por capítulos relacionados com as áreas de funcionamento 

do serviço educativo prestado pelo colégio, nos vários níveis de ação educativa. 

2.2.1 Revisão  

O Regulamento interno é revisto: 

a) na sequência de alteração legislativa;  
b) após a avaliação da ação educativa e escolar efetuada no final de cada ano letivo; 
c) decorrente de sugestões de ações de melhoria, apresentadas pela comunidade educativa; 
d) quando o diretor pedagógico considerar necessário; 
e) por capítulos, parcial ou integralmente, sendo efetuada uma revisão à secção ou subsecção ou ao 

capítulo.  

 

2.2.2 Divulgação 

Na divulgação do regulamento interno podem ser utilizadas as seguintes metodologias: 

a) entrega de uma secção, subsecção de um ou mais capítulos: 

- aos alunos/encarregados de educação em “cópia não controlada”, registando a sua receção num 
documento criado para o efeito; 

- aos pessoal docente e não docente, em “cópia controlada”, registando a sua receção num documento 
criado para o efeito; 

b) disponibilização do regulamento interno, em formato digital e em PDF: 

- no Microsoft Teams, na Secretaria Online e na Coordenação Educativa. 

 
 

2.3.1 Objetivos  

O Plano anual de atividades visa: 

a) concretizar os princípios, valores e metas enunciadas no projeto educativo elencando as atividades e as 
prioridades a concretizar no respeito pelo regulamento interno e orçamento; 

b) promover o envolvimento dos vários elementos da comunidade educativa quer ao nível do planeamento, 
quer ao nível da sua operacionalização. 
 

2.3.2 Divulgação 

O Plano anual é divulgado à comunidade educativa: 

a) em reuniões/ assembleias de alunos e de encarregados de educação; 
b) em reuniões gerais de pessoal docente e pessoal não docente; 
c) através de afixação de informação nos expositores distribuídos no colégio; 
d) no Jornal Digital “A Década Digital”; 
e) na página oficial de internet do colégio; 
f) na rede social de Facebook. 

 

 

2.4.1 Formas de registo e divulgação das orientações internas  

Os documentos orientadores são registados e divulgados em: 

a) circulares internas, afixadas no expositor da sala dos professores, divulgadas no Microsoft Teams, 
enviadas por correio eletrónico em formato PDF ou afixadas no átrio do colégio, quando se destinam 
aos alunos e encarregados de educação; 

b) procedimentos e em Instruções de Trabalho divulgadas em reunião geral de professores e/ou em 
reuniões de departamento curricular ou entregues em “cópia controlada” com registo da sua receção 
num documento criado para o efeito. 
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Colégio João de Barros  
 

 

 

 

QUADRO DE ALTERAÇÕES 
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Colégio João de Barros  
 

 

 

 

 

O Colégio João de Barros pretende dar continuidade à sua Missão e Visão já consolidada na sua cultura do 
colégio através de um planeamento estratégico assente na melhoria contínua, operacionalizado por todos os 
intervenientes da comunidade educativa, igualmente responsáveis pelas práticas diárias, rumo ao sucesso escolar 
com qualidade e à formação integral do aluno. 

 

A promulgação do Projeto Educativo do CJB representa o compromisso do conselho de administração, 
representado pelo seu presidente, de que a política da qualidade é planeada, executada e avaliada de forma a 
garantir a sua contínua aplicabilidade e adequabilidade face às necessidades da comunidade educativa e o 
cumprimento da sua Visão e Missão. 

Este projeto educativo, após a sua aprovação, entra em vigor no início do ano letivo 2019/22, para um 
período de três anos letivos. 

 

Aprovado pela direção pedagógica em: 22 de julho de 2019 

 

 

O diretor:  

 

 


