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1. INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Educativo (PE) que a seguir se apresenta tem como objetivo orientar as práticas 

educativas da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) para o quadriénio 2022-2026. 

Assumindo um compromisso ético com a aprendizagem de todos os alunos, suportada nos 

princípios da inclusão e integração escolar, dando continuidade ao PE anterior, acreditamos que, todos 

juntos, continuaremos a ajudar na formação integral dos nossos alunos, contribuindo, de igual modo, para 

a sua felicidade. Este é o trabalho que fazemos, numa instituição com mais de mais de 180 anos, numa 

comunidade valorizadora do trabalho colaborativo e cooperativo, continuaremos a fazer. Estamos 

conscientes de que os desafios com que os jovens se deparam na sociedade hodierna são cada vez mais 

complexos, importando, assim, dotá-los de conhecimentos, competências e atitudes para responderem 

positivamente ao desconhecido, mostrando-lhes, de igual modo, que terão de ser eternos aprendizes. 

 

 

1.1. Enquadramento 
 

O modelo de administração e gestão das escolas na Região Autónoma da Madeira (RAM) é definido 

no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M. De acordo com o artigo 3º, ponto 2, o Projeto Educativo, 

o Regulamento Interno e o Plano Anual de Escola (PAE) são os instrumentos constitutivos do processo de 

autonomia das escolas. O Projeto Educativo surge, assim, como “o documento que consagra a orientação 

educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de quatro anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo 

as quais a escola se propõe cumprir a função educativa” (Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, 

artigo 3.º, ponto 2, alínea a). 

Para a sua elaboração, dando cumprimento ao exposto na alínea a) do art.15º do referido diploma, 

o Conselho Pedagógico aprovou a proposta apresentada pela Presidente do Conselho Executivo. Os 

docentes Elsa Maria do Rosário Alves da Costa Andrade, Natália Gouveia Nascimento Gonçalves, Nuno 

Regada da Nóbrega, Marta Susana Freitas Marques Sena e Rui Duarte Fernandes Brás integram a equipa 

que tem a função de construir, a partir de um diálogo com a comunidade educativa, um documento que 

defina a orientação educativa da nossa escola para os próximos quatro anos. 

 

1.2. Metodologia do trabalho 
 

A análise documental foi a metodologia utilizada pela equipa para a elaboração do PE 2022-2026. 

Foram, assim, utilizados o PE 2018-2022 e o Relatório de Autoavaliação da Escola (RAA) relativo ao mesmo 

período, apresentado à comunidade no passado mês de julho. O Plano Anual de Escola 2021-2022, os 
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relatórios trimestrais de avaliação sobre o mesmo e o Regulamento Interno em vigor foram, igualmente, 

documentos que sustentaram a definição das metas apresentadas. 

Foram, também, considerados um conjunto de normativos legais essenciais para o exercício da 

prática pedagógica, sustentada no novo paradigma para a educação: 

 

•  As Aprendizagens Essenciais, homologado através dos Despachos n.os 6944 -A/2018, de 18 de 

julho, 8476 -A/2018, de 31 de agosto, 7414/2020, de 17 de  julho, e 7415/2020, de 17 de julho; 

•Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania – Documento de 2017, XXI Governo 

Constitucional; 

• Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - homologado através do Despacho n.º 

6478/2017, de 9 de julho; 

•  Decreto-Lei n.º 54/2018, de 06 de julho - estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, 

alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro; 

•  Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06 de julho - define o currículo dos ensinos básico e secundário e os 

princípios orientadores da avaliação das aprendizagens; 

• Portaria nº 226-A/2018, de 07 de agosto - procede à regulamentação dos cursos científico-

humanísticos; 

•  Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, 29 de julho de 2020- adapta à Região Autónoma da 

Madeira os regimes constantes do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, 

de 13 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. Adapta à Região Autónoma da Madeira 

os regimes constantes do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de 

setembro, e do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

As áreas de intervenção e o modo de operacionalização do PE (objetivos, metas e avaliação), 

sugeridos pela equipa responsável pela sua elaboração, foram apresentados em Conselho Pedagógico. 

Os coordenadores de departamento enviaram-nas aos delegados de grupo disciplinar que, em reunião 

com os docentes, analisaram o documento e elaboraram propostas para eventuais alterações do mesmo. 

As apreciações dos grupos disciplinares, dos conselheiros e do Conselho Executivo foram 

consideradas na elaboração do documento final. 

2. IDENTIDADE 

 
 A Escola Secundária Jaime Moniz assume uma identidade baseada em três pilares norteadores: 

“Visão”, “Missão” e “Valores”. 
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Figura 1 - Pilares da identidade da ESJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Valores que sustentam a identidade da ESJM 

MISSÃO 
Comprometida com os valores da 
democracia e com os princípios da 
equidade, solidariedade e 
interculturalidade, a Escola 
Secundária Jaime Moniz tem como 
missão potenciar as capacidades 
de todos e cada um dos seus 
alunos, valorizando o 
conhecimento como condição de 
acesso ao mundo do trabalho e ao 
prosseguimento de estudos. 

 

VISÃO 
Fortalecer o reconhecimento da 
Instituição como Escola de 
Referência e de Prestígio, 
assente em práticas educativas 
de qualidade, dotando os seus 
alunos de ferramentas 
cognitivas, pessoais e sociais 
que lhes permitam lidar com um 
futuro marcado pela 
imprevisibilidade e desafios 
ainda desconhecidos. 

VALORES 
Assente nos princípios do 
Humanismo e da Inclusão, a 
cultura da nossa escola centra-
se no valor do respeito, 
transversal aos valores da 
responsabilidade, 
proatividade,  
excelência/exigência e 
cidadania. 
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Conhecedora da relevância da educação para os valores, a cultura da nossa escola centra--se no 

valor do respeito, transversal aos valores da responsabilidade, da excelência, da exigência, da cidadania 

e da proatividade. 

• Respeito - princípio de convívio humano que se traduz numa atitude de estima por si e pelos 

outros.  

• Responsabilidade –qualidade de quem é ciente pelos atos próprios ou alheios, demonstrando 

consciência ética. Este valor traduz a capacidade de medir e reconhecer os seus atos em diversas situações. 

Ao atuar com responsabilidade, cada ser demonstra respeito por si e pelos outros. 

• Cidadania - Concretiza-se pela abertura à diversidade cultural e humana e pela aceitação das 

diferenças. Sedimenta-se, também, no respeito pelo meio ambiente.  É visível através de uma participação 

ativa, consciente e livre. É também observável na promoção da solidariedade e da sustentabilidade 

ecológica.  

• Excelência e Exigência - pressupõem a presença de brio e rigor no trabalho, com base na 

consciência de si e dos outros. 

• Proatividade- princípio de superação do indivíduo revelado através do empenho ativo, na 

capacidade de iniciativa e de criatividade para a resolução de problemas, na reflexão crítica e no espírito 

criativo, procurando novas soluções e aplicações.  

 

3. CARATERIZAÇÃO 
 

3.1 Localização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Imagem aérea da Escola Jaime Moniz (fonte: Google Maps) 
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A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) fica situada na Região Autónoma da Madeira, no centro 

da cidade do Funchal, muito perto do Mercado dos Lavradores, de museus e de outras valências culturais, 

sendo conhecida como “o Liceu” por ter sido, inicialmente, o Liceu Nacional do Funchal. 

 

3.2. Meio (contexto sociológico / tendências) 
 

A Escola Secundária Jaime Moniz situa-se no Funchal. Porém, de acordo com dados obtidos no 

último ano letivo, cerca de 41,7% dos alunos que a frequentam são provenientes de outros concelhos da 

região, destacando-se os concelhos de Santa Cruz (23,4%), e o de Câmara de Lobos (18,6%). Os restantes 

16,3% provêm dos restantes municípios. 

A mesma fonte revela, também, que cerca de 47,8% dos discentes da Escola beneficiam de Ação 

Social Escolar (empréstimo de manuais escolares, transportes e refeições), estando distribuídos pelos 

diferentes escalões deste serviço de apoio. 

 

 

3.3. Encarregados de Educação 
 

De acordo com os dados apresentados no R A A (2018-2022), cerca de 26% dos pais e 37% das 

mães possuem como habilitações académicas o ensino secundário. Por outro lado, relativamente ao 

ensino superior, os dados indicam que 18% dos pais e 22% das mães são detentores de uma formação 

académica superior. 

Contudo, os dados também revelam que 8% das mães e 13% dos pais apenas detêm, como 

habilitação o primeiro ciclo.    

 Ainda no que concerne aos dados dos Pais e Encarregados de Educação, 69% das mães e 65% dos 

pais, dos alunos da ESJM, desenvolvem a sua atividade no sector terciário (ou sector de serviços), sendo o 

sector primário o que apresenta percentagens mais baixas de ocupação profissional (sensivelmente 10%, 

tanto de mães como de pais). A maioria dos pais dos alunos da ESJM apresenta alguma forma de 

rendimento. Porém, cerca de 10% dos pais e mães não têm ocupação profissional (desempregados ou 

domésticos). 

 

3.4. Parcerias 
 

A Escola Secundária Jaime Moniz julga ser crucial, nos tempos que correm, criar parcerias com as 

entidades públicas e privadas da comunidade onde se insere. O intercâmbio entre estas e a escola 

possibilita da parte das entidades uma tomada de consciência sobre o trabalho desenvolvido na escola 
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pelos alunos, professores e trabalhadores não docentes. De igual modo, as entidades facultam contributos 

financeiros para o desenvolvimento de projetos na escola. 

As atividades de complemento curricular, os estágios profissionais para os alunos que frequentam 

cursos de educação e formação (CEF) e outros eventos que se realizam na Escola só têm sido possíveis 

com o apoio de entidades externas. 

Das parcerias estabelecidas destacam-se as seguintes: 

• Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia; 

• Câmara Municipal do Funchal; 

• Empresas: Grupo Sousa, Grupo Porto Bay, Grupo Pestana, Banco Santander, Alberto Oculista e o 

Grupo Leya. 

O Grupo Sousa, o Banco Santander Totta e o Grupo Leya apoiam a escola com a atribuição de 

prémios monetários e livros aos alunos que atingem a excelência académica. 

Os prémios são entregues no dia 13 de janeiro, dia da Escola, perante a assistência da comunidade 

educativa, onde se incluem as autoridades oficiais da Região Autónoma da Madeira e os representantes 

das empresas patrocinadoras. 

Na organização das atividades definidas no PAE, os dinamizadores recorrem, muitas vezes, a 

personalidades externas, nomeadamente, a figuras reconhecidas no âmbito regional e nacional. A sua 

colaboração, assim como a de especialistas em áreas específicas do conhecimento, contribuem para o 

enriquecimento cultural dos alunos. 

 Todos os anos, são muitos os alunos que se inscrevem na ESJM para frequentarem o ensino 

secundário. No presente ano letivo, a escola foi escolhida por cerca de 1823 alunos, distribuídos por cursos 

científico-humanísticos e cursos de educação e formação. As suas idades, de acordo os dados 

apresentados no RAA (2018-2022), situam-se, essencialmente, entre os 15 e os 18 anos, encontrando-se 

dentro das previstas para o ensino secundário. Todavia, ainda, nos podemos deparar com um número 

residual de alunos com 14 anos, e outro, entre os 19 e os 22 anos.  

Ao concluírem o décimo segundo ano, os discentes podem ingressar no ensino superior ou no 

mundo do trabalho. Assim sendo, no ano letivo de 2021/22, apresentaram candidatura ao ensino superior, 

na primeira fase, trezentos e noventa e nove alunos, tendo sido colocados trezentos e setenta e cinco 

(94%). Destes, duzentos e quinze (57,3%) obtiveram vaga na primeira opção do curso, a que se 

candidataram, noventa e um (24,3%) na segunda opção e vinte e oito (7,5%) na terceira. Trinta alunos 

obtiveram colocação no Curso de Engenharia Informática, vinte e cinco em Medicina, vinte e um em 

Enfermagem, dezassete em Psicologia, dez em Ciências Farmacêuticas e oito em Direito. As restantes 

opções dos alunos foram os cursos de Gestão (quinze), Economia (oito), Línguas e Relações Empresariais, 

Biologia, Comunicação Cultura e Organizações, Ciências do Desporto e outros. 
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A excelência, a exigência e a proatividade dos alunos que frequentaram a ESJM são certificados 

nestes dados. Consequentemente, são os próprios alunos que se tornam embaixadores desta Instituição 

propagando o excelente ensino que nela se ministra. 

 

3.5. Recursos humanos 
 

Quadro I – Departamentos, Grupos disciplinares na Escola e respetivos códigos 

 Departamento 
 

Grupo       Código 

Línguas e Literaturas 

Português  300 

Francês  320 

Inglês e Alemão  330 

Ciências Sociais e Humanas 

História 400 

Filosofia/ Psicologia  410 

Geografia 420 

Economia e Contabilidade  430 

Matemáticas e Ciências Experimentais 

Matemática  500 

Física e Química  510 

Biologia e Geologia  520 

Expressões 
 

Educação Física 620 

Informática  550 

Artes Visuais 600 

Educação Especial 700 

 

De acordo com o último RAA da escola, verifica-se que em todos os grupos disciplinares se confirma 

uma grande estabilidade ao nível do número de docentes, pertencendo 85% ao Quadro de Escola e os 

restantes ao Quadro de Zona Pedagógica. 

 Tendo em linha de conta os dados recolhidos nos dois últimos anos letivos, quase 50% dos 

docentes tem idade igual ou superior a 51 anos, e 65% tem acima de 25 anos de serviço, o que se traduz 

numa vasta experiência do corpo docente, relativamente às funções que desempenha.  

No que concerne aos TND, o quadro seguinte apresenta-nos a carreira e as categorias a que 

pertencem estes trabalhadores a exercer funções na escola. 

 

  Quadro II – Carreira e categoria dos TND na Escola 

 

Carreira Categoria 
 

Técnicos Superiores  
 

Psicóloga (Carreira Geral) 
 

Técnica 
 

Chefe dos Serviços de Administração Escolar 
Técnicos de Biblioteca e Documentação 
Técnicos de Informática 
Técnicos de Laboratório 
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Carreira Categoria 
 

Técnico de Audiovisuais 
Assistentes Técnicos 

Operacional 
 

Encarregada operacional  
Assistentes Operacionais 
Pedreiro 
Carpinteiro 
Cozinheiro 

 

 

Apesar de o número de TND nos últimos anos ser estável, é insuficiente para responder às 

necessidades da escola, pois foram muitos os trabalhadores que se aposentaram na última década. 

Verifica-se, também, que cerca de 65% dos trabalhadores não docentes possui acima de 50 anos e 

aproximadamente 50% tem mais de 25 anos de serviço. Relativamente às habilitações académicas, cerca 

de 30% possui a 4ª classe e igual percentagem possui o 12º ano ou formação a nível superior. 

 

3.6. Recursos materiais e físicos 
 

A Escola Secundária Jaime Moniz é constituída por dois edifícios.  

No edifício principal, existem trinta e nove salas de aula: duas equipadas com material de laboratório 

de Física, uma câmara escura, dois laboratórios de Química, dois laboratórios de Biologia e cinco de 

Informática. 

O Conselho Executivo, órgão de gestão e de administração da escola, distribui-se por três gabinetes 

e os serviços administrativos ocupam cinco salas: gabinete do aluno, gabinete dos recursos humanos, 

gabinete de contabilidade, gabinete externo e gabinete da chefe dos serviços administrativos. Cada 

departamento curricular possui um gabinete, tal como a Coordenação das Atividades de Complemento e 

Enriquecimento Curricular, a comissão de formação e a Equipa de Autoavaliação (EAA), a Coordenação 

de ano e as restantes coordenações da escola. Os Diretores de Turma possuem uma sala de trabalho e 

três gabinetes para receção aos pais.  

No terceiro piso, situa-se a Biblioteca e uma sala de trabalho para docentes. Também neste piso 

podemos encontrar um arquivo, um gabinete de audiovisuais, dois Auditórios e casa de banho para 

alunos. 

No segundo andar, existe um bar para professores e um para os alunos e respetiva cozinha, 

sanitários para docentes (masculinos e femininos), gabinete de enfermagem, sala de reuniões, o Ginásio 

e a sala de ambientes inovadores de aprendizagem, Luís Miguel Sousa Classroom. 

No rés-do-chão, encontram-se sanitários para as alunas (pátio de entrada) e para alunos (pátio dos 

alunos), um bar para alunos e cantina dos professores, a reprografia e a papelaria, bem como uma sala de 

conferências. 
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Na cave há dois gabinetes destinados a valências do centro de apoio à aprendizagem e uma sala 

para os docentes da Educação Especial e uma sala de informática. 

Considerando as especificidades inerentes à disciplina de Educação Física, o grupo disciplinar 

possui uma sala para as aulas teóricas, um gabinete e uma sala para professores. 

Os trabalhadores não docentes possuem, também, uma sala de apoio e casas de banho próprias. 

O edifício “Anexo” é constituído por vinte e uma salas de aula, um laboratório de Química e um 

laboratório de Biologia. Um gabinete para os professores representantes do Conselho Executivo, uma sala 

para os trabalhadores não docentes, uma sala de professores, um bar para os alunos, bem como 

instalações sanitárias para docentes, não docentes e alunos (as). 

Nas instalações da escola estão incluídos, também, um campo de futebol, uma piscina, um pavilhão 

polidesportivo e um espaço exterior para as aulas de educação física. Integram-se, ainda, nas instalações 

físicas da escola vários espaços ajardinados, pátios cobertos e mobilados, onde os alunos podem conviver 

e/ou estudar. 

  Os serviços administrativos possuem o inventário com todos os equipamentos e materiais que 

existem na escola. 

A Escola possui um Núcleo Museológico inaugurado no ano letivo 2017-2018 com o objetivo de 

preservar a sua História de 181 anos. 

Nos últimos dois anos letivos, a escola sofreu obras de beneficiação, estando ainda prevista uma 

intervenção a nível de salas de aula e da sua cobertura. 

Ao longo dos próximos quatro anos, a ESJM pretende modernizar-se para responder aos desafios 

definidos no Perfil do Aluno do século XXI. A criação das chamadas “Salas do Futuro” com equipamentos 

tecnológicos e mobiliário adequado, ajudará na concretização de ambientes inovadores de 

aprendizagem, onde os alunos desenvolverão múltiplas literacias, preparando-se para um mundo de 

fronteiras alargadas e de atividades em constante transformação. 

 

3.7. Oferta formativa / educativa 
 

3.7.1. Oferta curricular 
 

A Escola Secundária Jaime Moniz oferece aos seus alunos, predominantemente, cursos orientados 

para o prosseguimento de estudos, no regime diurno. A sua vocação principal, preparar os alunos para o 

ingresso no ensino superior, encontra fundamento na sua história e no seu lema “Tradição e Inovação”. 

 Assim, os alunos que desejam ingressar nesta escola no 10º ano podem fazer a sua inscrição nos 

cursos científico-humanísticos, nomeadamente em cursos de ciências e tecnologias, de artes visuais, de 

ciências socioeconómicas e de línguas e humanidades.  
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Cursos de educação e formação de tipo IV, V e VI (CEF) são também oferecidos aos alunos. Estes 

últimos destinam-se aos alunos internos que demonstram dificuldades em concluir um curso científico-

humanístico, pelo facto de não obterem aproveitamento em todas as disciplinas do seu currículo de 10º, 

11º ou de 12ºanos. O quadro seguinte apresenta-nos os cursos que constam da oferta educativa desta 

escola. 

 

Quadro III - Oferta formativa da Escola 

CURSOS 

CIENTÍFICOHUMANÍSTICOS 

10º | 11º | 12º 

• Ciências e Tecnologias 

• Artes Visuais 

• Ciências Socioeconómicas 

• Línguas e Humanidades 

CURSOS DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

DE JOVENS –  

Tipo IV, V e VI 

(A oferta destes cursos é 

variável, dependendo da 

autorização da tutela.) 

•Assistente Administrativo/a 

•Técnico/a de Multimédia 

 •Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva 

•Programador/a de Informática 

•Técnico de Gestão do Ambiente 

•Técnico/a de Informação e Animação Turística 

•Técnico de Informática - Sistemas 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 55/2018, de 06 de julho, que estabelece o currículo dos 

ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens e à Portaria nº 

226-A/2018, de 07 de agosto, que procede à regulamentação dos cursos científico-humanísticos, a Escola 

poderá criar, de acordo com os artigos 3º do referido decreto e 9º da referida portaria, Domínios de 

Autonomia Curricular (DAC), ao longo do quadriénio. 

Com base no artigo 15º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 06 de julho, e do artigo 10º das Portarias nº 

226-A/2018, de 07 de agosto e nº 235-A/2018, de 23 de agosto, foi aprovado em Conselho Pedagógico 

que a estratégia adotada para a componente curricular Cidadania e Desenvolvimento fosse a descrita no 

ponto 4, alínea d) dos referidos artigos. 

Neste sentido, pretende-se desenvolver temas e projetos sob a coordenação de um 

professor/formador da turma, no âmbito da matriz curricular dos cursos científico humanísticos. 

Para coordenar os projetos das turmas ao nível da Cidadania e Desenvolvimento foi criado o cargo 

de professor Coordenador da referida componente curricular. Os trabalhos dos alunos são divulgados a 

toda a comunidade através de exposições, painéis, conferências, jogos e outras atividades e na Newsletter- 

O Lyceu, no 3º período. 
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Nos próximos anos, poderão ser criadas disciplinas de opção para o 12ºano, como oferta de escola. 

Está prevista, por exemplo, a lecionação da disciplina de Contabilidade Financeira para os alunos do curso 

de ciências socioeconómicas. Outras poderão ser facultadas, sempre que for necessário, desde que essa 

medida possa contribuir para o desenvolvimento das competências, capacidades e atitudes dos discentes. 

 

3.7.2. Oferta de atividades de enriquecimento e complemento curricular 
 

As atividades de enriquecimento e complemento curricular são um dos pilares da nossa escola. 

Estão, assim, em perfeita sintonia com as orientações plasmadas no “Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”. Interessa criar contextos diferenciados para a aprendizagem dos estudantes, 

mas, sobretudo, formá-los para uma cidadania participativa e responsável. Por isso, a Escola Secundária 

Jaime Moniz dispõe de um leque diversificado de atividades, nomeadamente, clubes, grupos e projetos, 

destinados aos seus alunos e, também, aos seus professores e trabalhadores não docentes. 

No quadro seguinte, apresentam-se as atividades disponibilizadas no ano letivo 2022/23, julgando-

se ser de todo o interesse manter durante o quadriénio 22/26 todas as que tiverem o interesse dos jovens. 

A maioria das atividades tem permanecido estável ao longo do tempo, havendo alterações pontuais, 

constantes dos planos anuais de escola. 

 

Quadro IV - – Atividades de enriquecimento e complemento curricular 

Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

Eramus + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda 
Freitas 
Rolando 
Almeida 

-Integrar a inovação, através das NTIC, nos modos de 
liderar, organizar e ensinar; 
-Estabelecer parcerias estratégicas que possibilitem 
a continuidade do projeto para além do seu término; 
-Formar uma rede de profissionais motivados e 
motivadores para a disseminação dos ideais/valores 
europeus de Educação na sua diversidade 
multicultural; 
-Melhorar a comunicação em LE, em especial o 
inglês; 
-Criar um modelo inovador de ensino que se reflita, 
concretamente, nas aprendizagens dos alunos. 
 

Internacional 
 

DIM - 
Design, 
Informação 
e Multimé-
dia 
Projeto 
Editorial 

António 
Freitas 
Carlos 
Rodrigues 
João Abel 
Fernandes  
José António 
Gouveia 

-Informar a comunidade educativa sobre as 
atividades desenvolvidas na Escola; 
-Produzir materiais na área da informação, da 
comunicação e da divulgação de eventos que 
ocorrem na escola; 
-Incrementar o trabalho colaborativo, promover o 
desenvolvimento de uma escola ativa e 
empreendedora, envolver os pais/encarregados de 
educação na dinâmica da escola. 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

Vanda 
Gouveia 

Projeto de 
Comuni-
cação da 
Escola 
Secundá-
ria Jaime 
Moniz 

Rosário 
Martins 

-Divulgar os principais eventos dinamizados pela 
Escola Secundária Jaime Moniz, quer no âmbito do 
conselho executivo quer a nível extracurricular; 
-Projetar o nome da instituição na comunidade 
regional, nacional e internacional, através da 
divulgação de eventos e/ou atividades em diversas 
redes de comunicação e órgãos de comunicação 
social; 
-Manter a Escola e a Sociedade informadas das 
principais atividades e dinamismo de uma instituição 
escolar centenária como o “Liceu”, reforçando o 
prestígio da ESJM e incrementando parcerias. 

Escolar 

Clube de 
Leitura do 
Liceu 

Alexandra 
Campos 
Paula 
Barradas 

-Ler e interpretar textos literários; 
-Apreciar textos literários; 
-Aprofundar a capacidade de compreensão 
inferencial; 
-Desenvolver a empatia, o espírito crítico e a 
criatividade trabalhando textos literários e outras 
manifestações culturais. 

  

Escolar 

PROJETO 
EEPE 
Escola 
Embaixa-
dora do 
Parlamen-
to Europeu 
 

Fábia Silva 
Mariana 
Barros  

-Promover a consciencialização para a Europa/União 
Europeia; 
-Sensibilizar os alunos para a democracia 
parlamentar europeia; 
-Incentivar à participação ativa nos processos 
democráticos da UE; 
-Divulgar os princípios fundadores da UE, os seus 
objetivos e as suas múltiplas iniciativas. 

Nacional 

Artes 
Manuais 

 
 

Sílvia Mata -Estimular a concentração, o raciocínio e a 
coordenação motora; 
-Diminuir a ansiedade e afastar a depressão; 
-Promover o bem-estar e as relações inter e 
intrapessoais. 

 

Escolar 

Ler com 
amor 

Sílvia Mata -Motivar para o estudo de textos variados; 
-Interpretar melhor textos variados através da leitura 
expressiva; 
-Aperfeiçoar a leitura em voz alta. 

 

Regional 

“Via Agere” 
Projeto: 
Clube de 
Latim 

 
 
 

Odeta 
Gonçalves 
Maria da 
Fonte 

-Contactar com uma cultura e uma língua ancestrais, 
fontes da nossa cultura e da nossa língua, 
enriquecendo o universo cultural dos nossos alunos 
e de toda a comunidade educativa; 
-Conhecer a etimologia de muitas palavras 
portuguesas oriundas do latim, usadas vulgarmente 
em diferentes áreas do saber, contribuindo para a 
sua compreensão e escrita correta; 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

-Sensibilizar e motivar os alunos para uma possível 
introdução do Latim B, na nossa escola, no 12.º ano. 

Clube de 
Dança 
“DancEn?g
ma” 

Carla Susana 
Rodrigues 

-Desenvolver a perceção cinestésica, espacial e 
temporal;  
-Desenvolver a consciência corporal, enfatizando o 
reconhecimento do seu corpo, o esquema e a 
imagem corporal;  
-Adquirir conhecimentos teórico-práticos sobre os 
elementos da dança;  
-Compreender as relações que são estabelecidas 
entre corpo, dança, cultura e sociedade, construir 
uma relação pautada no respeito mútuo, diálogo, 
solidariedade, responsabilidade, dignidade e justiça, 
valorizando as diversas escolhas e possibilidades 
individuais/grupo de criar/interpretar em dança;  
-Promover uma reflexão sobre os valores e atitudes 
numa perspetiva de aprendizagens para o exercício 
de uma cidadania responsável; 
-Esbater as fronteiras entre a escola e a comunidade, 
dar ao aluno a oportunidade de desempenhar um 
papel ativo no currículo; 
-Promover atividades extraescolares e de 
desenvolvimento comunitário a partir da interação 
escola/comunidade. 

 

Regional 

“A VOZ DO 
ALUNO” 
Projeto 
Solidário 

Fernanda 
Coelho 

-Fortalecer uma educação para a Cidadania; 
-Desenvolver uma escola altruísta e potenciadora da 
solidariedade e do voluntariado; 
-Continuar a promover ações numa perspetiva global 
do bem comum. 
 

Escolar 

Erasmus+ 
helPing 
and 
Learning 
wiThout 
borderS 

Alzira 
Mendes 
Teresa Sofia 
Nóbrega 
Gouveia 

-Abordar situações relacionadas com a integração, 
inclusão, comunicação, bem-estar e sucesso dos 
alunos; 
-Treinar a capacidade de planear e organizar o seu 
próprio processo de aprendizagem, e serem pró-
ativos relativamente a todo este processo;  
-Preparar os alunos para a vida no mundo moderno, 
dotando-os de competências que lhes permitam 
integrar-se num mundo em constante mudança.  

 

Internacional 

Adapta-ção 
do Site da 
Escola 

Teresa Sofia 
Nóbrega 
Gouveia 

-Continuar a manter o site da escola bilingue 
(Português / Inglês), de forma a torná-lo acessível a 
quem não possua nível de proficiência a Português; 
-Facilitar / alargar a um público mais vasto a consulta 
das atividades desenvolvidas na escola, ao longo do 
ano; 
-Incrementar/promover o nível de interação entre a 
escola e outras instituições internacionais. 

 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

Parlamen-
to dos 
Jovens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzira 
Mendes  
Andreia 
Almeida 

 

-Incentivar o interesse dos jovens pela participação 
cívica e política; 
-Sublinhar a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões não só nacionais, mas 
também globais, as quais afetam o seu presente e o 
futuro individual e coletivo; 
-Dar a conhecer o significado do mandato 
parlamentar e o processo de decisão da Assembleia 
da República, enquanto órgão representativo de 
todos os cidadãos portugueses; 
-Incentivar as capacidades de argumentação na 
defesa das ideias, com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria. 

 

Nacional 

Projeto 
Erasmus+ 
2020-1-DE 
03-KA229-
077488 – 
Laborató-
rio de 
Literatura 
Criativa” 

 

Isabel Barros  
Andreia 
Almeida 

-Valorizar e partilhar as nossas raízes culturais; 
-Desenvolver o espírito de tolerância e compreensão 
em relação aos cidadãos de outros países e de outros 
contextos culturais;  
-Desenvolver a capacidade de comunicar em 
alemão; 
-Desenvolver a prática de escrita cooperativa entre os 
participantes de diferentes países; 
-Produzir textos curtos sobre tópicos que são 
específicos a cada país participante. 

Internacional 

English 
Net 

 
 
 
 

Isabel 
Mendes 
Gomes 
Correia 

-Promover junto aos alunos da nossa Escola uma 
aprendizagem mais diversificada da língua inglesa 
recorrendo às novas tecnologias; 
-Facilitar o acesso individual a oportunidades de 
aprendizagem linguística; 
-Proporcionar competências específicas que 
poderão ajudar o aluno a intervir eficazmente numa 
sociedade atual marcada pelas novas tecnologias; 
-Criar condições que permitam a consolidação e o 
aprofundamento da autonomia pessoal do aluno. 

 

Escolar 

O Clube: 
"O território 
- A Nossa 
Casa” 

 
 
 
 
 
 

Bruno 
Ramalho 
Nídia 
Camacho 

-Compreender a importância do património natural, 
para controlar as alterações climáticas e os 
problemas daí decorrentes para o património 
cultural; 
-Desenvolver nos alunos atitudes comportamentais 
que conduzam à preservação e defesa do nosso 
património; 
-Compreender que as interações entre os seres e o 
meio são importantes para que se atinja o equilíbrio 
dos ecossistemas e a manutenção do património 
natural; 
-Participar na divulgação de informação de interesse 
à comunidade.  

 

Escolar 

Cria e 
Colabora 

Marta Sena -Incutir o gosto pela escrita expressiva e criativa, 
como meio de contribuir para o desenvolvimento da 

Turma 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

Teresa 
Almeida 

educação literária, da leitura, da oralidade e do 
conhecimento refletido do Português - língua 
materna. 
-Experimentar percursos pedagógicos que 
proporcionem o prazer da escrita; 
-Aprofundar a prática da escrita expressiva e lúdica 
como meio de desenvolver a sensibilidade estética e 
a imaginação, através da construção de textos 
narrativos, poéticos e dramáticos individuais e em 
grupo; 
-Promover a divulgação dos escritos como meio de 
os enriquecer e de encontrar sentidos para a sua 
produção. 

 

Clube 
Europeu 

 
 
 
 
 
 
 

Hermenegild
a Catanho  
Carla Mª 
Martins 

-Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito 
europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos outros 
membros da comunidade em que estão inseridos; 
-Promover, com o recurso a parcerias, ações de 
dinamização tendentes a uma melhor informação 
sobre: 
 a. A Europa (aspetos geográficos, históricos, 
culturais, económicos, etc.); 
b. As Instituições Europeias (estrutura, 
funcionamento, objetivos, etc.); c. Os Estados 
Membros da União Europeia e do Conselho da 
Europa (a vida política, social, cultural, etc.); 
d. O património cultural e natural da Europa; e. Os 
problemas com que se defronta a Europa 
contemporânea; 
 f. Os objetivos da integração europeia; 
g. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
-Contribuir para: 
 a) a compreensão do pluralismo europeu, nas suas 
semelhanças e nas suas diferenças; 
 b) a compreensão e tolerância recíprocas; 
 c) a tomada de consciência relativamente à 
interdependência europeia e mundial, e à 
necessidade de cooperação; 
d) a criação do sentido de responsabilidade no que 
respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e 
conservação do ambiente e do património cultural. 

 

Nacional 

“O Moniz” 
(Clube de 
Teatro) 

 
 
 

Ana Sofia 
Sousa 
Filipa 
Moutinho 
Vanda Caixas 

-Enriquecer o uso da palavra tecnicamente; 
-Expressar sentimentos e ideias através de várias 
linguagens; 
-Compreender a relação entre cultura, sociedade e 
literatura; 
-Estimular o trabalho cooperativo e o respeito mútuo. 

 

Regional 

Projeto 
“Matemá-

Dulce Jorge -Motivar os alunos para a aprendizagem da 
matemática; 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

tica 
Significati-
va” 

 

Susana 
Guimarães 

-Diminuir o insucesso na disciplina; 
-Fomentar a curiosidade e o gosto pela matemática; 
-Orientar e esclarecer dúvidas; 
-Realizar atividades de exploração dos vários 
conteúdos; 
-Estabelecer um paralelo entre a matemática e o Real 
através de experiências e com a ajuda de problemas 
do dia-a-dia; 
-Despertar o espírito crítico e cooperação dos 
alunos; 
-Desenvolver o raciocínio lógico-abstrato; 
-Relacionar a matemática com outras ciências; 
-Combater lacunas ao nível de conhecimentos 
básicos. 

 

Conta-me 
histórias 
  

  
  
  
  
  
  
  

Carla Martins  
Sandra 
Sousa  

 

-Motivar para a leitura de obras literárias;  
-Envolver os alunos na concretização das suas 
aprendizagens, a partir das AE de História A, 
Português e Educação Física; 
-Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 
manifestados nos discursos, obras e composições 
rítmicas; 
-Recriar diferentes épocas da História, 
proporcionando aos envolvidos aprendizagens 
interdisciplinares significativas. 

Escolar 

Equipa da 
Saúde 

António 
Freitas 
Elisabete 
Cró 

- Conhecer os sintomas das doenças 
cardiovasculares. 
- Divulgar os perigos das doenças do coração e 
prevenir possíveis ataques. 
-  Conhecer as medidas para manter o coração 
saudável e ter uma vida mais longa. 
- Dar a conhecer os benefícios das caminhadas 
(exercício físico) e de uma boa alimentação na 
prevenção e na qualidade de vida do doente 
coronário. 
- Conhecer as novas tecnologias terapêuticas na área 
da cirurgia cardiovascular. 
- Mobilizar o maior número de participantes na 
comunidade educativa. 

 

Escolar 

Blogue de 
Memórias 

Elisabete Cró - Continuar e elaborar o Blogue Memórias 
- Apresentar à comunidade escolar parte do Blogue 
Memórias. 
- Lembrar personagens que abordaram temáticas 
diversificadas na nossa Escola. 
- Reviver momentos importantes da nossa Escola. 
- Reconhecer o Mérito. 
- Promover a participação de todos os intervenientes 
no processo educativo com vista a um maior 
envolvimento na vida da escola. 
- Aplicar ferramentas digitais. 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

 

A guitarra e 
os cordofo-
nes  
Madeiren-
ses 

 

Marco 
Ribeiro 

-Criar afetividade com a expressão musical; 
-Compreender a música como uma linguagem e 
ciência; 
-Iniciar e/ou aperfeiçoar os conhecimentos da 
guitarra; 
-Iniciar e/ou aperfeiçoar os conhecimentos dos 
cordofones madeirenses; 
-Desenvolver atividades de cariz musical no contexto 
escolar. 

 

Escolar 

Cinema e 
Arte digital 

Marta 
Mendonça 

-Suscitar o interesse pela história e cultura da RAM, 
recorrendo à produção audiovisual de conteúdos de 
caráter regional; 
-Potenciar o uso das TIC/Multimédia em contexto 
educativo; 
-Promover competências na área da produção e 
realização audiovisual e multimédia, a nível 
conceptual e prático; 
-Promover o trabalho colaborativo e a 
interdisciplinaridade na realização de projetos de 
cinema de animação e arte digital cujas temáticas 
envolvam a comunidade escolar. 

Regional 

PROJETO  
IntervirART
E 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos 
Rodrigues  
Ana Luísa 
Ferreira 

-Planificar e executar intervenções de 
enriquecimento estético e funcional de espaços em 
coordenação com o Conselho Executivo e demais 
órgãos da Escola; 
-Melhorar as condições do processo ensino-
aprendizagem fruto de um contexto visual promotor 
da produtividade e criatividade; 
-Envolver os alunos em atividades de valorização do 
espaço escolar; 
-Promover uma cultura de salvaguarda do património 
arquitetónico da escola. 

Escolar 

Escola Azul 
 
 
 
 
 
 

Maria José 
Barbosa de 
Freitas 
Barreto 

-Promover ações de sensibilização na área da 
educação marinha, através de palestras em contexto 
da sala de aula; 
-Praticar atividades aquáticas e terrestres, onde se 
promova uma formação integral do individuo, 
estimulando-o à aquisição de um espírito critico com 
reflexo a nível social, tendo como objetivo que a 
comunidade educativa em geral, ganhe consciência, 
sobre a problemática do oceano e altere as atitudes 
para ações mais conscientes e assertivas, resultando 
um oceano mais sustentável e preservado; 
-Despertar e estimular, nos alunos, a predisposição 
para empreender; 
-Alertar para a existência de oportunidades de 
negócio no meio que os rodeia; 

Regional 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

-Sensibilizar para a importância da criação de riqueza 
e do self-employment como forma de promover a 
eficiência económica e a estabilidade social; 
-Adquirir algumas noções do meio empresarial e que 
tenham contacto com temas importantes e 
transversais em toda a atuação empresarial, tais 
como a Inovação e a Qualidade. 

 

Visita de 
estudo a 
Berlim 
Dezem- 
bro 2022 

 

Marco 
Rebelo   
Isabel Barros 

-Desenvolver as competências linguísticas da língua 
alemã; 
-Desenvolver a competência intercultural dos alunos, 
através do contacto com outros países e culturas; 
-Aprofundar os conhecimentos da história europeia 
moderna, com realce para Berlim/ Alemanha. 

 

Escolar 

 
Escola 
Unesco 

 
Luísa Gomes 

-Desenvolver atividades inovadoras e elaborar novas 
abordagens, métodos e recursos pedagógicos para 
promover a paz e uma educação de qualidade para 
todos;  
-Tomar parte nas iniciativas da UNESCO, projetos 
emblemáticos, campanhas, concursos e testar 
materiais e projetos pedagógicos; 
-Reforçar a cooperação entre as escolas, 
participando em parcerias e assegurar a partilha de 
experiências e competências;  
-Inspirar-se nos quatro pilares de educação Delors; 
-Aprender a fazer, aprender a ser, aprender a 
conhecer, aprender a viver juntos. 

 

Internacional 

Projeto 
Ágora - 
Revista de 
Filosofia 

 

J. Meneses 
da Costa 

-Desenvolver o pensamento autónomo e 
emancipado;  
-Compreender a relação social numa abertura ao 
outro; 
-Exercitar a capacidade de análise e de 
compreensão; 
-Aperfeiçoar o discurso argumentativo; 
-Dominar conceitos estruturantes para a linguagem 
escrita.  

 

Escolar 

Basebol na 
escola 

 

João Inácio 
da Silva 
Abreu 

-Divulgar e promover a prática da modalidade na 
nossa escola, aproveitando a prática da mesma como 
forma de integração dos muitos alunos que vieram 
da Venezuela, e que estudam no nosso 
estabelecimento de ensino. 

Escolar 

ModArte 
Cor 
 
 
 
 

Susana 
Fátima Sousa 

-Conhecer e Compreender a importância da Moda 
na história da Humanidade; 
-Utilizar a linguagem visual para exprimir sentimentos 
e emoções; 
-Fomentar o gosto pela moda, criando 
oportunidades de contacto com espetáculos a 
decorrer no interior e exterior da escola; 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

-Promover eventos culturais e proporcionar a 
participação dos alunos nos mesmos. 

 

Atelier de 
Artes 

 

Ana Luísa 
Sousa 
Márcia 
Henriques 

-Orientar o Processo Criativo individual; 
-Experimentar Técnicas de Composição, Desenho e 
Pintura para representar o Mundo; 
-Expressar os mundos Oníricos Pessoais; 
-Desenvolver a sensibilidade estética. 

Escolar 

Clube de 
Ciências 
Experiment
ais de Física 
e Química 

 
 
 
 
 
 
 

Helena 
Figueirôa 
(Coordenad
ora) 
Ana Filipa 
Sousa  
Lídia Lira  
Maria José 
Faria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conhecer regras de segurança no laboratório; 
-Saber como prevenir a ocorrência de incêndios no 
laboratório; 
-Saber como atuar em caso de incêndio no 
laboratório; 
-Aliar a arte a um modo de vida saudável; 
-Explicar o funcionamento das comunicações na área 
da Proteção Civil; 
-Enquadrar a utilização das comunicações rádio, 
telemóveis, telefone satélite, e outros sistemas de 
telecomunicações no âmbito da proteção civil; 
-Complementar alguns dos conteúdos 
programáticos contemplados no programa da 
disciplina de Física e Química A de 11º ano – Ondas 
e Eletromagnetismo; 
-Tomar conhecimento da química da vida, dos 
princípios ativos dos medicamentos, dos 
ingredientes dos alimentos processados; 
-Alertar e conscientizar para uma alimentação 
saudável e formas de vida que a privilegiam.; 
-Observar o dia a dia de um profissional, as suas 
atividades e responsabilidades; 
-Interagir com outros profissionais da instituição de 
acolhimento; 
-Ter uma noção dos métodos, técnicas e tarefas 
relacionadas com a carreira do profissional; 
-Divulgar a Ciência entre os mais jovens; 
-Despertar a curiosidade científica nos alunos; 
-Divulgar o laboratório de partículas do CERNE; 
-Despertar e estimular o interesse pela Física; 
-Proporcionar desafios aos estudantes; 
-Despertar e estimular o interesse pela Física; 
-Proporcionar desafios aos estudantes; 
-Despertar e estimular o interesse pela Física; 
-Proporcionar desafios aos estudantes; 
-Apresentar formas de vida onde se privilegia a 
saúde física e a saúde mental. 

Escolar 

Literacia 
Jurídica 

Carmo 
Granito 

-Compreender o Estado como sociedade 
politicamente organizada; 
-Compreender o funcionamento do sistema jurídico 
e sociopolítico; 
-Conhecer os diversos órgãos de soberania e 
respetiva composição; 

Escolar 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

-Refletir sobre a importância da vacatio legis; 
-Distinguir as diferentes decisões dos tribunais: 
despachos, sentenças e acórdãos; 
-Distinguir garantias pessoais de garantias reais; 
-Conhecer alguma terminologia jurídica, 
nomeadamente, “in dubio pro reo”, “renúncia ao 
benefício da excussão” ou “excussão prévia”, 
“declaração de contumácia”, arguido, réu, “alçada 
dos tribunais”, etc. 
-Conhecer alguns direitos consagrados na 
Constituição da República Portuguesa; 
-Conhecer os regimes de bens; 
-Conhecer alguns direitos e mecanismos 
consagrados na legislação penal. 

 

Clube 
Jardim do 
Liceu 

José Carlos 
Ferreira 

-Promover aprendizagens num contexto de 
cidadania ativa; 
-Desenvolver trabalho cooperativo valorizando a 
autonomia e a negociação nas tomadas de decisão; 
-Sensibilizar para as questões ambientais 
nomeadamente para o desenvolvimento sustentável; 
-Construir conhecimento num contexto prático; 
-Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética; 
-Incentivar a aprendizagem e o gosto pela 
jardinagem. 

 

Escolar 

Horta 
Solidária  

Cláudio Dias  
Horácio 
Freitas 
Jorge Freitas 

-Promover a cidadania ativa, assente na cultura 
escolar e social; 
-Desenvolver trabalho cooperativo, valorizando a 
autonomia, o esforço, a solidariedade e a partilha, 
enquanto princípios aglutinadores de uma cidadania 
ativa; 
-Sensibilizar para as questões ambientais, 
nomeadamente para o desenvolvimento sustentável 
com a produção de produtos biológicos. 

 

Escolar 

Ponto e 
Vírgula 

Marta 
Mendonça 
Dalila 
Pestana 

-Motivar os alunos para a produção de conteúdos a 
publicar no suplemento Ponto e Vírgula, do Diário de 
Notícias; 
-Divulgar atividades, projetos, clubes, 
acontecimentos e eventos do estabelecimento de 
ensino; 
-Fomentar as capacidades dos estudantes em áreas 
criativas. 
-Educar para os media; 
-Educar para uma cidadania ativa e participativa. 

 

Regional 

Eco-
Escolas 

Teresa 
Santos 
 
 

-Encorajar, reconhecer e premiar o trabalho 
desenvolvido pela escola na melhoria do seu 
desempenho ambiental e sensibilização/educação 

Nacional 
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Nome do 
Projeto/ 
Clube 

Dinamizador 
(es) 

Objetivos 
 

Dimensão 
do Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para a necessidade de adoção de comportamentos 
mais sustentáveis; 
-Criar hábitos de participação e cidadania; 
-Encontrar soluções que permitam melhorar a 
qualidade de vida na escola e na comunidade; 
- Dinamizar na rede Eco-Escolas um conjunto de 
iniciativas que potenciem o trabalho desenvolvido 
pelas escolas, como por exemplo o Brigada Verde ou 
Geração Depositrão. 

Prémio 
Infante D. 
Henrique 

 
 
 

Alzira 
Mendes 

-Desenvolver nos alunos o gosto pelo desafio não 
competitivo de atividades voluntárias que encorajam 
a descoberta pessoal, o crescimento, a 
autossuficiência, a perseverança e a 
responsabilidade para consigo e ao serviço da 
comunidade.” (Declaração internacional, artigo 1) 

Nacional 

 

 

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 

Entre 2018 e 2022, a ESJM procedeu à sua autoavaliação, segundo o Referencial Comum de 

Avaliação de Escolas, de acordo com o modelo regional definido na Portaria n.º 245/2014, de 23 de 

dezembro, da Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos que aprovou o regime jurídico da 

Aferição da Qualidade do Sistema  Educativo Regional. 

Este modelo permitiu que a avaliação final fosse o produto de uma articulação entre os recursos 

disponíveis, os processos utilizados e os resultados alcançados. Tendo por base os pontos fortes e os 

aspetos a melhorar, apresentados nos diferentes eixos do relatório (Recursos, Processos e Resultados), 

procedeu-se à sua organização em áreas de intervenção na Escola. Posteriormente, foram selecionadas 

prioridades de intervenção em cada área. 

Apresentamos, seguidamente, uma lista de identificação dos “pontos fortes” e dos “pontos fracos”, 

das diferentes áreas de intervenção, constantes do RAA 2018/22, e que nos serviram de orientação para  

elencar as prioridades do Projeto Educativo 2022/26.   

Julgamos necessário apresentar os “pontos fortes” do último RAA pois, desta forma, poderemos 

examinar todas as fragilidades que foram superadas. No entanto, ainda subsistem lacunas que poderemos 

aprimorar. Se observarmos os “pontos fracos”, podemos observar que os poderemos transformar em 

“fatores de sucesso”.  
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Saliente-se que privilegiamos as áreas em que consideramos ser possível haver, ainda, algum 

aperfeiçoamento e que poderiam sustentar a base de consolidação de uma escola “de referência e de 

qualidade”. 

 

 

4.1. Área de Intervenção 1 – Recursos 

 4.1.1. Humanos e Físicos:  

 

 4.1.1.1. Identificação dos pontos fortes 

- Recursos humanos 

       Pessoal docente 

*Estabilidade do quadro docente; 

*Professores possuidores de habilitação profissional e muita experiência no ensino. 

     Pessoal não docente 

*Experiência profissional; 

*Entrada de TND com idade inferior a 36 anos; 

*Trabalhadores com mais habilitações académicas. 

- Recursos físicos e materiais 

*Criação de novos espaços;  

*sala de ambientes inovadores; 

*auditório (sala307); 

* aquisição de quadros de porcelana e interativos para algumas salas de aula; 

*espaços cobertos e com bancos para os alunos. 

4.1.1.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

- Recursos humanos 

        Pessoal docente 

•  Renovar o quadro docente. 

        Pessoal não docente 

• Contratar mais trabalhadores. 

- Recursos físicos e materiais 

•Continuar as obras de beneficiação nos dois edifícios; 

•Providenciar espaços com equipamentos informáticos, para trabalho de alunos e professores. 
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4.2. Área de Intervenção 2 - Ensino / Aprendizagem 

4.2.1.  Sucesso educativo 

 

4.2.1.1. Identificação dos pontos fortes 

*Aumento da classificação média interna em 10 disciplinas do 10º ano, 17 do 11º ano e 9 do 12º ano; 

*Acentuado decréscimo na percentagem de classificações negativas, do último ano do RAA anterior para 

2021/2022, em 15 disciplinas de 11º, em 8 de 10º ano e em 5 disciplinas de 12º ano; 

*Percentagem de classificações internas negativas menor ou igual a 20% em todas as disciplinas de 11º e 

12º anos, à exceção de MACS de 11º ano e Matemática A de 12º ano; 

*Diminuição em 4% (ou mais) da percentagem das classificações externas negativas, relativamente a 2018, 

em 10 disciplinas; 

*Cinco disciplinas com resultados externos acima ou equiparados aos resultados da RAM, nos 3 primeiros 

anos do quadriénio; 

*Quatro disciplinas com resultados externos acima ou equiparados aos resultados nacionais, nos 3 

primeiros anos do quadriénio. 

 

4.2.1.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Melhorar a coerência entre a matéria lecionada nas aulas e a avaliada através dos testes; 

•Retomar as reflexões e consequentes propostas de melhoria, elaboradas pelos docentes, sobre as 

classificações dos alunos no 1º período; 

•Diminuir a percentagem de reprovação no 10º ano em todos os cursos; 

•Diminuir a percentagem de reprovação no 12º ano, embora tenha decrescido ao longo do quadriénio; 

•Diminuir a percentagem de reprovações no curso de Ciências Socioeconómicas, que se manteve em 

crescimento no quadriénio anterior; 

• Informar os alunos, ao longo de todo o ano letivo, sobre os respetivos progressos dificuldades; 

•Diminuir a percentagem das classificações internas negativas nas disciplinas de Alemão, Desenho, 

Francês e Geometria Descritiva, Literatura Portuguesa, Matemática A e Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais de 10º ano, assim como em MACS de 11º ano e Matemática A de 12º ano; 

•Ter em atenção o aumento da percentagem de classificações internas negativas nas disciplinas do 10º 

ano e do 12º ano; 

•Diminuir a percentagem das classificações externas negativas nas disciplinas de Alemão, Desenho, 

Geografia, MACS e Literatura Portuguesa; 

•Melhorar a classificação externa da Escola nas disciplinas de Economia A, Filosofia e Geometria Descritiva, 

Desenho e Biologia e Geologia. 
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4.2.2.  Apoios (CAA e CAA-EN)  

 

4.2.2.1. Identificação dos pontos fortes 

           *Aumento significativo do número de alunos com mais de 50% de presenças no Apoio Pedagógico 

Acrescido ao longo dos anos em que este existiu neste quadriénio; 

           *Aumento acentuado do número de presenças nos apoios aos alunos de 10º ano no Centro de Apoio à 

Aprendizagem, ao longo de 2021/2022. 

 

4.2.2.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

 • Continuar a divulgar junto dos alunos e dos EE os apoios que a escola oferece (CAA) e Centro de 

Apoio à Aprendizagem-Exames Nacionais;        

 • Ampliar do espaço destinado ao CAA e CAA-EN. 

 

4.2.3.  Indisciplina 

 

4.2.3.1. Identificação dos pontos fortes 

*Redução do número total de comportamentos desviantes, no final do quadriénio. 

 

4.2.3.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•  Continuar a reduzir a percentagem do número de alunos com registo de ocorrência; 

• Procurar diminuir o número de casos de indisciplina mais gravosos; 

• Reforçar o trabalho colaborativo no Conselho de Turma, na definição de estratégias de atuação comuns 

face a comportamentos desviantes; 

• Esclarecer os Diretores de Turma relativamente ao preenchimento do relatório de DT no que concerne 

ao ponto 5 – Comportamento da Turma. 

 

4.3. Área de Intervenção 3 - Cultura Organizacional 

4.3.1. Trabalho colaborativo 

 4.3.1.1. Identificação dos pontos fortes 

 * Aumento das evidências de trabalho colaborativo, nos diferentes grupos disciplinares; 

 * Incremento do trabalho interdisciplinar; 

* Auscultação da comunidade escolar pelo CE, aquando de decisões relevantes para a instituição; 
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      *  Remodelação dos relatórios do Coordenador de Departamento, do Delegado de Disciplina e Diretor 

de Turma, facilitando a reflexão sobre o cumprimento das competências destes responsáveis e a posterior 

recolha de dados; 

 * Realização da reunião de Conselho de Turma intercalar no 2º período, para tratar, atempadamente, de 

assuntos de aprendizagem e comportamentais. 

 

4.3.1.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

• Fomentar, ainda mais, as práticas de trabalho cooperativo e colaborativo entre docentes do mesmo 

grupo disciplinar e interdisciplinar; 

              • Manter o exercício de uma liderança ativa, democrática e pedagógica, por parte das estruturas de gestão 

intermédia/ docentes, face a novos desafios. 

 

4.3.2. Circuitos de Informação  

4.3.2.1. Identificação dos pontos fortes 

*Eficácia e clareza da informação disponibilizada pelo CE; 

*Divulgação mais célere da informação, através da criação de um endereço eletrónico para a escola. 

 

4.3.2.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

• Reforçar a eficácia dos circuitos de divulgação da informação: Criação de uma agenda semanal das 

atividades no site da Escola. 

 

4.3.3. Participação da Comunidade Educativa 

4.3.3.1. Identificação dos pontos fortes 

* Sempre que solicitados, alunos, pais e demais membros da Comunidade Educativa exercem os seus 

diretos. 

 

4.3.3.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

 •Aumentar a participação dos alunos na tomada de decisão, nomeadamente, através do incentivo à 

criação da associação de estudantes; 

 •Disponibilizar condições para a criação da associação de pais. 

 

4.3.4. Serviços da escola 

4.3.4.1. Identificação dos pontos fortes 

           *Adequação da oferta educativa aos propósitos dos alunos; 
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           *Criação de cursos de educação e formação destinados aos alunos internos que demonstram dificuldades 

em completar um curso orientado para prosseguimento de estudos; 

           *Boa preparação dos alunos para a vida futura; 

           *Variedade de atividades de complemento e enriquecimento curricular; 

           *Existência de uma plataforma para a avaliação trimestral, por parte dos responsáveis, das atividades 

propostas no PAE; 

              *Demonstração de um elevado grau de satisfação dos responsáveis e dos participantes nos clubes e 

projetos; 

              *Realização de sessões para alunos de 10º ano, nas respetivas turmas, orientadas pelo Serviço de 

Psicologia e desenvolvimento Vocacional, para abordar o tema da indisciplina e esclarecer os alunos 

quanto à orientação profissional. 

 

4.3.4.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Melhorar a qualidade do atendimento no Gabinete do aluno; 

•Melhorar os serviços da cantina e do bar do edifício Anexo; 

•Auscultar o gau de satisfação dos utilizadores da Biblioteca; 

•Promover a divulgação do SPOV junto dos alunos e dos EE; 

•Melhorar a qualidade do atendimento no gabinete do aluno; 

•Melhorar os serviços da cantina e do bar dos alunos no Edifício do Anexo.  

 

4.3.5. Observatório de qualidade 

 

        Uma vez que a escola iniciará um novo ciclo avaliativo serão implementados “Planos de Ações de 

Melhoria” (PAM). Assim sendo, será promovido o “Observatório de Qualidade” (antes designado de 

Observatório Pedagógico), a partir do próximo ano letivo.   

         No RAA de 2018-22 foi referido que deveria ser dada continuidade à realização do “Observatório 

Pedagógico” aplicado em 2017/18. 

 

4.4. Área de Intervenção 4 - Cultura Relacional 

4.4.1. Participação da Comunidade Educativa 

4.4.1.1. Identificação dos pontos fortes 

  *Resposta da Escola, em tempo útil, às questões ou reclamações dos pais/Encarregados de Educação; 

   *Satisfação dos pais/EE quanto às informações sobre a situação escolar dos alunos, fornecidas pelo Diretor 

de Turma;  

   *Participação da comunidade escolar, quando solicitada a colaborar na autoavaliação da escola; 
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   *Impacto dos resultados da autoavaliação da escola nas práticas da instituição; 

    *Desempenho da Coordenação de Ano; 

    *Abertura do Conselho Executivo para responder às necessidades dos docentes e dos Trabalhadores 

Não Docentes; 

    *Valorização do desempenho dos docentes e dos TND por parte do CE. 

 

4.4.1.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Divulgar, com maior eficácia, junto dos pais/EE, as atividades da Escola que possam contar com a sua 

participação; 

•Continuar a fomentar a participação dos vários atores na elaboração dos documentos estruturantes da 

Escola; 

•Refletir sobre a adequação da planificação das tarefas dos TND; 

•Incentivar a participação da comunidade escolar à apresentação de sugestão de ações de melhoria e sua 

implementação; 

•Reforçar o número de horas atribuídas à direção de turma. 

 

4.4.2. Projetos: pais e escola 

4.4.2.1. Identificação dos pontos fortes 

* Presença efetiva de um grande número de pais sempre que solicitados; 

4.4.2.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Realizar mais atividades envolvendo os encarregados de educação; 

•Criar projetos conjuntos entre pais/EE e a Escola, envolvendo os pais/EE ativamente em todo o processo. 

 

4.4.3. Formação 

4.4.3.1. Identificação dos pontos fortes 

*Aumento do número de ações de formação realizadas para pessoal docente, bem como do número de 

formandos; 

*Aumento significativo do número de formandos nas ações de formação para TND; 

*Formação para pessoal docente e trabalhadores não docentes, dinamizada por professores da escola. 

 

4.4.3.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

• Aderir e participar nas formações ministradas na escola. 
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4.5. Área de Intervenção 5: Identidade e Liderança 

4.5.1. Escola ativa e inclusiva 

4.5.1.1. Identificação dos pontos fortes 

*Adequação da oferta educativa aos propósitos dos alunos; 

 *Criação de cursos de educação e formação destinados aos alunos internos que demonstram dificuldades 

em completar um curso orientado para prosseguimento de estudos; 

 *Boa preparação dos alunos para a vida futura; 

 *Variedade de atividades de complemento e enriquecimento curricular, conferências, exposições e visitas 

de estudo; 

 *Existência de uma plataforma para a avaliação trimestral, por parte dos responsáveis, das atividades 

propostas no PAE; 

 *Demonstração de um elevado grau de satisfação dos responsáveis e dos participantes nos clubes e 

projetos; 

 *Realização de sessões para alunos de 10º ano, nas respetivas turmas, orientadas pelo SPO, para abordar 

o tema da indisciplina e esclarecer os alunos quanto à orientação profissional. 

 

4.5.1.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Proceder à avaliação de todas as atividades apresentadas no PAE, não só por parte dos dinamizadores, 

como também dos participantes;  

•Continuar a proceder ao registo de satisfação dos participantes nos clubes e projetos, pois este constitui 

um dado fundamental para a perceção do interesse e para a decisão da continuidade das atividades; 

•Criar um registo de satisfação, a ser preenchido pelos participantes, nas conferências, visitas de estudo e 

exposições. 

 

4.5.2. Liderança ativa, democrática e pedagógica 

4.5.2.1. Identificação dos pontos fortes 

 *Identificação da maioria dos docentes com a missão, a visão e os valores da Escola; 

*Envolvência dos docentes, através das gestões intermédias, na elaboração do PAE; 

*Coerência entre os resultados da autoavaliação da Escola e as ações de melhoria implementadas; 

*Participação ativa dos docentes em inquéritos, sempre que solicitados. 

 

4.5.2.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

•Fomentar a participação de todos nas atividades da escola; 

• Aumentar a reflexão sobre a prática pedagógica; 

•Incrementar mais práticas de avaliação formativa. 
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4.5.3. Ligações da escola ao meio 

4.5.3.1. Identificação dos pontos fortes 

*Existência de parcerias com entidades públicas e privadas que colaboram na realização de atividades da 

escola e na promoção de iniciativas diversas. 

*Aumento significativo do número de parcerias com a comunidade envolvente. 

 

4.5.3.2. Identificação dos aspetos a melhorar 

 • Continuar a providenciar mais parcerias para mobilizar mais recursos para a escola. 

 

 

4.6. Prioridades de intervenção 
 

  Após a análise de todos os pontos fortes e aspetos a melhorar, definiram-se as prioridades de 

intervenção, tendo em conta a identidade da Escola (visão, missão e valores) e as possibilidades da sua 

concretização neste quadriénio.  

Relativamente à área de Intervenção número um, “Recursos”, as melhorias a implementar deverão 

contemplar a modernização/ conservação das infraestruturas e equipamentos da Escola. Contudo, 

sabemos que muitas destas intervenções estão a cargo da tutela.  A mesma situação ocorre no que diz 

respeito à contratação de pessoal docente e não docente. 

No âmbito do “Ensino-Aprendizagem”, a atenção estará centrada no desempenho dos alunos de 

forma a se tornarem, cada vez mais, cientes das suas responsabilidades académicas e, desta forma, 

obterem o sucesso escolar, pessoal e social. 

Na “Cultura Organizacional” a aposta concentra-se, sobretudo, no contributo que cada um dos 

intervenientes da Comunidade Educativa legará para que a ESJM seja uma escola de todos.  Esta meta 

será claramente atingida se todos nos esforçarmos, ainda mais, de forma proativa. 

No que concerne à “Cultura Relacional” a ênfase fixar-se-á na relação entre a Escola e a comunidade. 

A escola é um espaço privilegiado de diálogo ativo entre todos. É preciso que se criem mais laços 

com os pais/ Encarregados de Educação e com a restante comunidade. 

Por último, acrescentamos às linhas orientadoras do Projeto Educativo anterior, mais uma área de 

intervenção “Identidade e Liderança” dado que nos pareceu fundamental que a escola reforçar, ainda mais, 

e cada vez mais,  a sua  denominação,  de que tanto se orgulha. 

Esta é uma instituição de ensino inclusiva, democrática e aberta ao diálogo. 
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5. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA 

 

5.1. Área de Intervenção 1: Recursos 
 

No próximo quadriénio, 2022/26, pretende-se melhorar as condições físicas das suas duas 

edificações, procedendo-se à recuperação dos telhados, das janelas do edifício do Anexo e à climatização 

do mesmo, se possível.  

No limiar do século XXI e de acordo com o perfil do aluno atual, a escola envidará todos os esforços 

para a aquisição de quadros interativos para as salas de aula, visando a criação de ambientes inovadores 

de aprendizagem. 

Constitui uma meta fundamental para a Escola Secundária Jaime Moniz a sua modernização 

 

5.2. Área de Intervenção 2: Ensino / Aprendizagem 
  

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
AVALIAÇÃO  

METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

 

M
e

lh
o
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r 
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e
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m
p

e
n

h
o

 d
o

s 
a
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n

o
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1. Aumentar o 
sucesso 
educativo dos 
alunos.  

A- Não ultrapassar 30% 
de classificações 
internas negativas   no 
10º ano e 20% nos 11º 
e 12º anos. 

• Número de 
alunos por 
disciplina com 
classificação 
interna negativa. 

• Pautas do 3º 
período. 
•Relatório trimestral 
dos grupos 
disciplinares. 

B – Aproximar as 
classificações externas 
da escola, por 
disciplina, à média 
regional e nacional. 

• Número de 
disciplinas com 
classificação 
externa igual ou 
superior às 
médias nacional 
e regional. 

• Dados do programa 
ENES. 

2. Potenciar o 
funcionamento 
do CAA e 
CAA/EN. 

A - Aumentar em 20% o 
número de alunos a 
frequentar o CAA, 
durante o quadriénio. 

• Número de 
alunos que 
frequentaram o 
CAA. 

• Relatório do 
Coordenador do 
CAA. 
•Lista de presenças. 

B- Atingir 40% de 
frequência no CAA dos 
alunos propostos nas 
avaliações intercalares. 

•Número de 
alunos 
propostos e nº 
de frequências. 

•Lista de presenças; 
•Relatórios dos 
docentes. 
•Atas dos Conselhos 
de turma. 

C- Atingir 50% de 
frequência no CAA/EN. 

•Número de 
alunos inscritos 
que 
frequentaram o 
apoio. 

•Lista de presenças; 
•Relatórios dos 
docentes. 
•Atas dos Conselhos 
de turma. 

3. Prevenir os 
casos de 

A-Reduzir em 10% o 
número de registos de 
ocorrência. 

•Número de 
registos de 
ocorrência. 

•Relatórios dos 
diretores de turma;  
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indisciplina na 
escola. 

  

• Atas dos conselhos 
de turma. 

B- Aumentar, em 10%, 
nas reuniões do 
conselho de turma, as 
evidências de trabalho 
colaborativo na 
definição de estratégias 
comuns face aos 
registos de ocorrências. 

•Número de 
evidências do 
trabalho 
colaborativo 
relativo à 
prevenção da 
indisciplina na 
escola.  

• Relatório das 
coordenadoras de 
ano. 
• Relatórios dos 
diretores de turma;  
• Atas dos conselhos 
de turma. 

 

5.3. Área de Intervenção 3: Cultura Organizacional 
 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
AVALIAÇÃO 

METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

 

 C
o
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4. Incrementar o 
trabalho 
colaborativo 
entre diversas 
estruturas de 
gestão 
intermédia. 

A-Apresentar em 50% 
as práticas de trabalho 
cooperativo e 
colaborativo entre 
docentes do mesmo 
grupo disciplinar e 
interdisciplinar. 

●Evidências do 
cumprimento do 
trabalho 
colaborativo. 
•Reuniões dos 
Conselhos de 
Turma, grupos e 
departamentos. 

● Projetos 
desenvolvidos entre 
diferentes 
professores/ 
departamentos. 
●Inquéritos aplicados 
aos docentes. 
• Número de 
reuniões. 

B- Dar continuidade à 
realização de reuniões 
de C. de Turma 
intercalar no 1º e 2º 
períodos para tratar, 
atempadamente de 
assuntos de 
aprendizagem, 
assiduidade e 
comportamentais. 

●Atas das 
reuniões. 

• Relatórios das 
coordenadoras de 
ano. 

5. Reforçar a 
eficácia dos 
circuitos de 
divulgação da 
informação. 

A- Criar, pelo menos, 
uma agenda mensal 
com a divulgação das 
atividades realizadas 
na escola. 

●Atividades no 
site da Escola/ 
correio 
eletrónico. 
●Divulgação da 
agenda, com 
três dias de 
antecedência, 
do início do mês   
a que se reporta. 

●Contador de 
visualizações. 
●Inquérito aplicado 
aos professores. 

 

6.Aumentar a 
participação da 
Comunidade 
Educativa na 
tomada de 
decisões. 

A-Incentivar, pelo 
menos uma vez, 
através de palestra os 
alunos e os pais para a 
criação de uma 
associação que os 
represente. 

● Realização da 
palestra. 

●Relatórios das 
presenças nas 
palestras. 
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B-Organizar uma vez 
por trimestre uma 
assembleia geral com 
os representantes dos 
alunos e dos pais. 

●Organização 
do evento. 
• Número de 
assembleias. 

 

● Número de 
participantes. 

 

7. Aumentar o 
grau de 
satisfação dos 
serviços 
oferecidos pela 
escola. 

A- Aumentar a 
intervenção dos  
serviços do SPOV em 
contexto de sala de 
aula. 

● Número de 
intervenções, 
(atendimentos, 
palestras) nas 
salas de aula. 

●Relatório do Serviço 
de Psicologia.  

 

B-Melhorar a 
qualidade do 
atendimento do 
gabinete do aluno. 

● Número de 
reclamações. 

● Respostas 
recebidas.  
● Inquérito de 
satisfação. (Criação 
de QRCode, …) 

C- Melhorar a 
qualidade do 
atendimento dos 
serviços da secretaria 
da escola. 

● Número de 
reclamações. 

● Respostas 
recebidas. ● Inquérito 
de satisfação. 
(Criação de QRCode, 
…) 

8.Implementar o 
observatório de 
qualidade. 

A-Aplicar pelo menos 
a cada dois anos. 

● Número de 
aplicações. 

● Relatório das 
disciplinas. 

 

 

5.4. Área de Intervenção 4: Relacional 
 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
AVALIAÇÃO 

METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 
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9. Conceber 
eventos em que 
possam participar 
todos os 
elementos da 
Comunidade 
escolar. 

A-Organizar, pelo 
menos, um espetáculo 
por ano aberto a 
todos. 

● Número de 
espetáculos. 

●Inquéritos de 
satisfação. 
● Número de 
participantes. 

B- Dinamizar, pelo 
menos, uma palestra 
por ano sobre 
assuntos relevantes. 

●Convocatória 
das palestras. 
●Número de 
palestras. 

●Número de 
presenças. 

10. Criar projetos 
conjuntos entre 
pais/EE e a 
Escola, 
envolvendo-os 
em todo o 
processo. 

A- Aumentar em 5% o 
número de presenças 
dos pais/EE nas 
reuniões da escola. 

●Número de 
presenças dos 
pais. 

●Folhas de presença. 
●Relatórios do 
Projeto de Cidadania. 

 

B- Dinamizar, pelo 
menos, um projeto ou 
evento para os pais. 

●Número de 
presenças dos 
pais. 

●Relatório das 
coordenadoras das 
atividades do 
complemento e 
enriquecimento 
curricular. 
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11. Desenvolver 
ações no âmbito 
da formação 
docente, não 
docente e pais/ 
EE. 

A- Aumentar em 2% o 
número de formações, 
na escola, para os 
professores e TND. 

●Número de 
ações de 
formação 
realizadas e 
divulgadas na 
escola. 

●Relatório da 
Coordenação de 
Formação. 

B- Planificar ao menos 
uma ação por ano 
para os Pais/EE. 

●Número de 
ações de 
formação 
realizadas. 

●Número de 
participantes. 
●Relatório da 
Coordenação de 
Formação. 

 

5.5. Área de Intervenção 5: Identidade e Liderança  
 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
AVALIAÇÃO 

METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 
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12.Fomentar o 
desenvolvimento 
de uma escola ativa 
e inclusiva. 

A-Manter o número 
de clubes, projetos e 
atividades que 
desenvolvam as 
competências 
definidas no Perfil do 
Aluno. 

●Número de 
alunos e 
professores 
envolvidos nos 
diferentes 
projetos. 

●Relatórios dos 
monitores dos clubes 
e projetos. 
●Relatório das 
Coordenadoras. 

13.Manter o 
exercício de uma 
liderança ativa, 
democrática e 
pedagógica, por 
parte das estruturas 
de gestão 
intermédia. 

A-Apresentar, pelo 
menos, duas 
sugestões, por 
grupo disciplinar, 
para a melhoria da 
prática pedagógica. 

●Número de 
sugestões. 

●Atas de grupo. 
● Relatórios dos 
delegados.  
● Documentos 
enviados para a 
equipa de 
Autoavaliação. 

B-Sugerir, pelo 
menos uma 
proposta, por 
departamento 
curricular, para a 
melhoria da prática 
pedagógica. 

●Número de 
sugestões. 

●Atas de 
departamento e de 
grupo. 
● Relatórios dos 
coordenadores de 
departamento.  
● Documentos 
enviados para a 
equipa de 
Autoavaliação. 

14. Estabelecer 
mais ligações com 
entidades externas 
do meio 
económico e 
social. 

 
 

A- Aumentar em 
10% as parcerias 
com vista a uma 
superação de 
dificuldades 
económicas. 

●Número de 
novas parcerias. 

●Lista com o número 
de novas parcerias. 

B- Apadrinhar, pelo 
menos, dois eventos 
programados pela 
escola. 

● Número de 
convites aceites. 

● Relatórios dos 
monitores dos 
projetos envolvidos. 
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6. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

6.1 Formas de avaliação 
 

O Projeto Educativo será avaliado pela equipa que o elaborou, sob a coordenação da presidente 

do Conselho Executivo. 

No final de cada ano letivo, a EAA procederá à avaliação anual da sua implementação. Esta 

decorrerá, entre outros, da recolha de dados provenientes da implementação dos PAM, criados pela 

consultoria anteriormente referida, e aplicados sob a orientação da EAA e das equipas operacionais (EO) 

para o efeito constituídas. Serão preenchidos outros documentos pelos diferentes sectores da escola, 

nomeadamente o Conselho Executivo, o Conselho Administrativo, a Comissão de Formação, as estruturas 

de gestão intermédia (conselho de turma, departamento curricular, conselho de disciplina, coordenação 

de ano e coordenação pedagógica do CEF), coordenação das atividades de complemento e 

enriquecimento curricular, direção de instalações e coordenação de apoios CAA e CAA/EN. A equipa 

recorrerá, ainda, à análise de dados recolhidos através de inquéritos aplicados aos docentes e ao Relatório 

de Avaliação do Plano Anual de Escola. 

 

 

Quadro V – Monitorização do Projeto Educativo 

 

AÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

Recolha de dados dos diferentes setores da escola (ano um) 14 de julho de 2023 

Elaboração do relatório anual de monitorização do PE  30 de setembro de 2023 

Recolha de dados dos diferentes setores da escola (ano dois) 15 de julho de 2024 

Elaboração do relatório anual de monitorização do PE 29 de setembro de 2024 

Recolha de dados dos diferentes sectores da escola (ano três) 11 de julho de 2025 

Elaboração do relatório anual de monitorização do PE 29 de setembro de 2025 

Elaboração do relatório final do PE (ano quatro) 01 de junho de 2026 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ 

 Projeto Educativo 2022/26 

40 

 

 

 

 

 

7. APROVAÇÃO / DIVULGAÇÃO 
  

O Projeto Educativo foi apreciado no Conselho Pedagógico no dia 09 de novembro de 2022 e foi 

aprovado no Conselho da Comunidade Educativa no dia 14 de dezembro do mesmo ano.           

Posteriormente, será divulgado a toda a comunidade educativa no sítio da escola. 

 

Escola Secundária Jaime Moniz, 14 de dezembro de 2022 

 

A Presidente do Conselho da Comunidade Educativa 

(Maria Filomena Corado Alcobia) 

 

A Presidente do Conselho Executivo 

(Ana Isabel Fernandes Pereira de Freitas) 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

(Carlos Duarte de Sousa Freitas) 
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