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1. INTRODUÇÃO 

Cumprindo o quadro legal em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 75/ 2008, de 22 de abril 

e o Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de junho, o Projeto Educativo (PE) constitui-se como o 

documento que consagra a orientação educativa da escola, no qual se plasmam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa. 

O PE que agora se apresenta tem por base um conjunto de intenções que visa dar resposta a 

problemas identificados na caracterização da escola e criar condições para a definição e 

reformulação de toda a atividade educativa e escolar, construída de forma partilhada, 

motivadora, desafiante e avaliável a fim de poder ser melhorada. 

Este documento foi ainda concebido como um instrumento de intervenção aberto pelo que ao 

longo da sua vigência as estruturas de gestão e coordenação pedagógica deverão continuar a 

dar o seu contributo no sentido de consubstanciar as ações a desenvolver. 

Este PE procura, igualmente, adequar-se às características da escola e da comunidade em que 

esta se insere, perseguindo objetivos e metas comuns a todos e procurando encontrar 

caminhos para melhorar a gestão e o funcionamento dos diferentes serviços de forma a 

melhorar a qualidade do ensino. 

Assim, a sua elaboração/redação teve em conta diferentes aspetos tais como a avaliação do 

anterior PE, os resultados escolares obtidos, o Plano de Melhoria, o Projeto de intervenção da 

Diretora, o Relatório de Autoavaliação bem como outros documentos. O PE procura 

apresentar linhas orientadoras que se operacionalizem através da articulação de diferentes 

ações apoiadas pelos documentos estruturantes da Escola (Projeto Educativo, Plano Anual de 

Atividades, Regulamento Interno). 

Em suma, o Projeto Educativo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV) visa ajudar a 

construir uma escola promotora o sucesso de todos e para todos. 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

a) Caracterização da escola e do meio 

A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), criada em 1982 é uma unidade orgânica 

onde funcionam o 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário Regular e Profissional. 

Situada na freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, a ESALV é constituída por um conjunto 

de seis edifícios, um pavilhão gimnodesportivo e um campo de jogos com tabelas fixas de 

basquetebol, pista de atletismo e balizas para andebol e futebol de cinco, que dão resposta às 

necessidades de novecentos alunos. Os edifícios e campo de jogos são circundados por um 

espaço exterior que serve não só de estacionamento, mas também de espaço lúdico e que 

engloba uma horta biológica. 

A ESALV possui ligação à internet, quiosque multimédia que disponibiliza diferentes serviços e 

salas apetrechadas com projetores. Dispõe ainda de um sítio online, página de Facebook e 

correio eletrónico institucional para toda a comunidade escolar.   

36 anos passados desde a data da sua criação as necessidades de manutenção e conservação 

são urgentes a diferentes níveis e colmatá-las tem sido e continuará a ser desígnio de todas as 

direções pois ao longo dos anos as reabilitações dos espaços não foram muitas, mas sempre 

efetuadas no sentido de favorecer o desenvolvimento integral e a valorização pessoal dos 

alunos. 

 

b) Instalações Escolares 

Atualmente os espaços encontram-se organizados da seguinte forma: 

BLOCO A1 R/C: Serviços administrativos; salão polivalente dos alunos; bar; refeitório e 

WC. 

 1º piso: (servido por elevador), direção, salas de professores, 

reprografia/papelaria e Biblioteca Escolar e WC. 

BLOCO B1 9 salas de aula sendo que as salas 1,2 e 3 estão vocacionadas para as 

Ciências Naturais e para o Curso Profissional de Auxiliar de Saúde; a sala 9, 

no 1º andar, associada ao Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), a sala 10 

onde funciona o Serviço de Orientação e Psicologia e, no r/c, está ainda 

instalado o GSP – Grupo de Socorro Primário e casas de banho para alunos e 

pessoas com mobilidade reduzida. 

BLOCO B2 Com 13 salas de aula, estando a sala 14 equipada como espaço TIC; a sala 15 

afeta à formação básica de eletricista. Tem ainda o pequeno espaço 16-A 

para aulas/apoio individual ou a pequenos grupos.  

Conta ainda com WC’s para alunos e pessoas com mobilidade reduzida. 
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BLOCO B3 Com um total de 9 salas de aula. A sala 29, no r/c serve como espaço de 

receção aos Encarregados de Educação; sala 28 e 28-A destinadas, 

fundamentalmente, ao Design Gráfico; salas 30 e 31 para Educação Visual; 

sala 33 equipada como sala TIC.  

Possui, ainda, as instalações de laboratório de fotografia e a de apoio à 

atividade multimédia e no r/c localiza-se uma pequena sala/copa de apoio a 

refeições para docentes e funcionários. O bloco conta ainda com casa de 

banho para alunos, incluindo uma para pessoas com mobilidade reduzida. 

BLOCO C1 Tem 10 espaços pedagógicos entre os quais dois laboratórios de Ciências 

Físico-Químicas com dois anexos de preparação de materiais, a sala do 

pessoal não docente uma pequena dependência para Arquivo e casa de 

banho para alunos. 

BLOCO C2 No r/c existe o Auditório com cerca de 75 lugares, o laboratório de Biologia 

e respetivos anexos e a sala 38 com valências adequadas para expressão 

artística. No 1º andar as salas 40 e 41 destinadas às TIC, 4 salas de aula, um 

pequeno gabinete para trabalho de diretores de turma/curso e para a 

equipa multidisciplinar de apoio à Educação Inclusiva e ainda um espaço de 

apoio à produção gráfica e casa de banho para alunos. 

 

A ESALV fica situada a norte da zona urbana da cidade de Leiria, o que determina algumas das 

características sociais e económicas da zona que se refletem, obrigatoriamente, na 

Comunidade Escolar. Esta é, presentemente, uma das zonas de maior crescimento 

populacional no perímetro urbano da cidade o que corresponde a um grande aumento de 

população na freguesia a que a escola pertence (União de Freguesias de Marrazes e Barosa). 

Este crescimento, ainda não acompanhado das infraestruturas necessárias, acaba por ter 

impacto na população residente e, necessariamente, naquela que frequenta a ESALV. 

 

c) População Escolar 
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 Nacionalidade dos Alunos - 2018/2019 

País 

Alunos 

3ºCiclo Ens. Sec. Ens. Prof. 

Nº % Nº % Nº % 

Angola 3 0,9 2 0,5 3 1,5 

Argentina 
  

1 0,2 
  

Bielorrússia 1 0,3 
    

Brasil 17 5,1 15 3,4 13 6,4 

China 
    

1 0,5 

Cuba 1 0,3 1 0,2 
  

Espanha 4 1,2 5 1,1 1 0,5 

Holanda 1 0,3 
    

Itália 1 0,3 1 0,2 
  

Marrocos 2 0,6 
  

1 0,5 

Moçambique 
    

1 0,5 

Portugal 297 88,7 416 93,9 181 88,7 

Roménia 1 0,3 
    

Rússia 1 0,3 
    

Ucrânia 5 1,5 2 0,5 3 1,5 

Usbequistão 1 0,3 
    

Total 335 100 443 100 204 100 

 

 

Nos últimos três anos, a diversidade de origem dos nossos alunos prende-se, também, com a 

parceria estabelecida com o Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez 

que surge em 2015 em parceria com a nossa escola.  

No ano letivo 2017/2018 é oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação. O seu 

objetivo é a formação de futuros bailarinos e professores. Os estudantes podem candidatar se 

a partir dos 10 anos de idade ao Conservatório onde são lecionadas as disciplinas artísticas: 

Classe técnica de Clássico, Pontas, Repertório, Caráter, Preparação física, Música, Pas de 

Deux.  

Atualmente, é já uma escola conhecida em todo o mundo, com resultados reconhecidos 

internacionalmente.  
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 Ação Social Escolar 

 

Consignada na Constituição da República e regulamentada por vários diplomas normativos, a 

Ação Social Escolar preconiza a solidariedade, universalidade e gratuitidade do ensino 

obrigatório. Pretende apoiar as famílias carenciadas no âmbito socioeducativo, promovendo a 

equidade no sistema educativo. Os dados fornecidos pela Ação Social Escolar confirmam o 

perfil socioeconómico dos alunos que frequentam a escola através do número de discentes 

que usufrui de apoios. 

      

 

d) Recursos Humanos 

Uma escola é também feita de e por aqueles que nela trabalham. O número de trabalhadores, 

a quantidade, a qualidade do trabalho desenvolvido e o empenho manifestado por todos são, 

sem dúvida, uma marca identificadora da ESALV. 

RECURSOS HUMANOS 2018/2019 
Média de 

idades 

Tempo médio de 

serviço na ESALV 

Professores 114   

Quadro de Escola 87 

52,2 23 Quadro de Zona Pedagógica 12 

Contratados  15 

Técnicos de Educação  4   

Psicóloga 2 
 4 

Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa 2 

Pessoal Não Docente 31   

Assistentes operacionais 22 
54 19 

Assistentes Técnicos 9 
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DEPARTAMENTO Grupos Disciplinares 

Línguas 300, 330, 350, 360 

Matemática e Ciências Experimentais 500, 510, 520 

Ciências Sociais e Humanas 290, 400, 410, 420, 430, 910, 920 

Artes e Expressões 530, 600, 550 

Educação Física e Desporto 620 

 
 
e) Organograma  

Conselho 
Pedagógico
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Administrativo
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Profissionais
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✔ Coordenador de Diretores de 
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✔ Coordenador de Diretores de 
Turma do Ensino Secundário

✔ Coordenador dos Cursos 
Profissionais

✔ Coordenador de Diretores de 
Turma dos Cursos 
Profissionais

✔ Equipa Multidisciplinar

Coordenação 
Biblioteca e Centro 

de Recursos

Coordenação 
Biblioteca e Centro 

de Recursos

Chefe de Serviços 
Administrativos

Chefe de Serviços 
Administrativos

Coordenação 
Assistentes 

Operacionais

Coordenação 
Assistentes 

Operacionais
✔ ASE

✔ Serviços de Psicologia 
e Orientação

✔ Intérpretes de LGP

✔ BECRE

✔ Administrativos

✔ ASE

✔ Serviços de Psicologia 
e Orientação

✔ Intérpretes de LGP

✔ BECRE

✔ Administrativos

DiretorDiretor DireçãoDireção AssessoriasAssessorias

Conselho GeralConselho Geral

 

f) Oferta Formativa 

A ESALV oferece formação desde o terceiro ciclo até ao secundário, com cursos científico-

humanísticos e profissionais. Os cursos profissionais de Técnico de Auxiliar de Saúde, Apoio à 

Infância, Multimédia, Design Gráfico, Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade e Técnico Comercial são os que se iniciaram no presente ano letivo, tendo a escola 

dado continuidade aos cursos de Audiovisuais e Esteticista cujos alunos se encontram a 

terminar o seu percurso.  

Atualmente a escola está a preparar a candidatura ao Modelo Europeu Eqavet-European 

Quality Assurance in Vocational Education and Training.  

A implementação dos sistemas de garantia da qualidade EQAVET são critérios de avaliação 

para a definição da rede de oferta formativa a partir do ciclo 2017/2018, que visa a certificação 

da qualidade das escolas, através de práticas e procedimentos de melhoria contínua. 

Pretendem-se assim, maiores garantias de eficiência e eficácia do ensino profissional, alunos 

mais e mais bem qualificados e que possam responder melhor às necessidades do mercado de 

trabalho. 
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 Oferta Curricular e extracurricular 

Rede escolar – 2018/19 Ano de escolaridade Nº de turmas 

Ensino Básico Ensino Básico Geral 

7º 5 

8º 4 

9º 5 

Ensino Secundário 

Cursos Ciências e Tecnologias 

10º 3 

11º 2 e 1/2 

12º 2 e 1/2 

Ciências Sócio – Económicas 

10º 1 

11º 1 

12º 1 

Línguas e Humanidades 

10º 2 

11º 1 e 1/2 

12º 1 e 1/2 

Cursos 
Profissionais 

Téc. Auxiliar de Saúde 
1º 1/2 

2º 1/2 

Téc. de Apoio à Infância 

1º 1/2 

2º 1/2 

3º 1/2 

Téc. de Audiovisuais 3º 1 

Téc. Comercial 

1º 1/2 

2º 1/2 

3º 1/2 

Téc. de Design Gráfico 

1º 1/2 

2º 1/2 

3º 1 

Esteticista 3º 1/2 

Téc. de Multimédia 1º 1/2 

Téc. de Comunicação,  
Marketing, Relações Públicas 

e Publicidade 

1º 1/2 

2º 1 

3º 1/2 

 
 Oferta de Escola no 3.º Ciclo – Oficina de saberes. 
 Línguas Estrangeiras: Inglês; Francês; Espanhol. 
 Decorrente da parceria com o Conservatório Internacional de Ballet e Dança 

Annarella Sanchez, a escola oferece, ainda, no ensino regular, em todos os anos 
de escolaridade a possibilidade da frequência do ensino artístico especializado. 
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A oferta de atividades de enriquecimento curricular e extracurriculares na ESALV pretende 

estimular os alunos proporcionando-lhes cenários de aprendizagem inovadores. A participação 

de professores e alunos em projetos e concursos de âmbito local e nacional (Prémio Ilídio 

Pinho ou Ecoescolas) é já uma prática consolidada na escola e o mérito destas participações 

tem sido reconhecido com a atribuição de prémios. 

 

Destacam-se assim: 

Projetos Nacionais 

Curriculares 

Erasmus  

 

Plano Nacional de 

Promoção do 

Sucesso Escolar 

  

Projetos Nacionais 

Extracurriculares 

Educação para a 

saúde 

Plano Nacional de 

Leitura 

Microbiologia do 

solo arenoso do 

Pinhal de Leiria 

Programa Eco-

Escolas 

Desporto escolar 

 

Parlamento dos 

Jovens 

Plano Nacional de 

Cinema 

 

Projetos de escola 

Curriculares 

Saber + FQ 

 

   

Projetos de escola 

Extracurriculares 

Gabinete de 

Socorro Primário 

Projeto Social 

 

Grupo de Teatro 

“Express`ar-Te” 

Clube da 

Floresta 

“Azeitonas 

Radicais” 

Educação para 

um ambiente 

sustentável 

jornalciencias@fq Apps for good Clube da 

programação e 

robótica 

Clube das 

relações 

internacionais – 

Projeto 

intercâmbio 

   

 

 Gabinete de Comunicação e Audiovisual 

O Gabinete de Comunicação Audiovisual é uma estrutura do Departamento de Artes e 

Tecnologias, criada para estar ao serviço da escola no âmbito de atividades, eventos ou 

projetos, prestando, sobretudo, apoio na tomada de decisão sobre opções gráficas ou 

audiovisuais, em documentos de trabalho, de divulgação/promoção interna e externa, tendo 

sempre como principal objetivo, uma comunicação audiovisual de qualidade.  
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 Gabinete de Divulgação 

A promoção da imagem da ESALV deverá ser uma tarefa prioritária que permita suprir os 

constrangimentos da sua localização periférica e dos estereótipos muitas vezes injustos, que 

certa opinião pública desinformada, persiste em acolher. Nesse contexto, constituiu-se um 

grupo indicado pela direção, que possa reproduzir, para o exterior, material informativo que 

valorize a dinâmica pedagógica, humanista e formativa da ESALV, nomeadamente na imprensa 

regional. Os protocolos formais e informais já implementados, poderão ser potencializados, 

bem como alargado o âmbito do trabalho desenvolvido por este grupo na produção 

audiovisual, a divulgar nas redes sociais e fóruns de interesse comunitário em momentos de 

maior acuidade mediática. Há que encontrar meios expeditos de recolha, compilação e 

expedição dessa informação, com vista à eficácia do seu propósito e à consolidação da cultura 

de escola. 

Desta atividade deverá ser constituído um pequeno arquivo do acervo produzido para 

memória futura e sua eventual reutilização. 

 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e Centro de Apoio à Aprendizagem 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, de composição diversificada, constitui 

um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura 

alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo.  

Os elementos permanentes da equipa multidisciplinar são profissionais da escola, 

conhecedores da organização da mesma e das particularidades que caracterizam a sua 

unidade orgânica.  

À equipa multidisciplinar cabe um conjunto de atribuições e competências de apoio à 

operacionalização da educação inclusiva: por um lado, propor o apoio à sua implementação e 

respetivo acompanhamento e monitorização da eficácia das medidas de suporte à 

aprendizagem; por outro lado, cabe-lhe o aconselhamento dos docentes na implementação de 

práticas pedagógicas inclusivas, o acompanhamento do centro de apoio à aprendizagem e a 

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

Ao coordenador da equipa multidisciplinar, além de identificar os elementos variáveis da 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, cabe-lhe a coordenação do processo, 

garantindo a participação e acompanhamento pelos pais das medidas previstas no relatório 

técnico-pedagógico. 

 

 Gabinete de Intervenção Prioritária 

O Gabinete de Intervenção Prioritária (GIP), criado no presente ano letivo, constitui-se como 

mais um recurso da ESALV no acompanhamento de alunos com comportamentos desajustados 

no espaço escolar. 
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Neste sentido, o GIP está dotado de um Plano de Ação no qual constam os seus objetivos, as 

estratégias de intervenção e um conjunto de regras de funcionamento da sala de aula no 

sentido de promover a disciplina. 

Este gabinete também recebe os alunos que foram sujeitos à medida corretiva de ordem de 

saída da sala de aula ou que se encontrem em situação de conflito fora da sala de aula. Neste 

caso, analisa a situação em conjunto com o aluno e é estabelecido um plano de ação. 

 

 Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

O Serviço de Psicologia e Orientação é um serviço direcionado para o acompanhamento dos 

alunos ao longo do seu percurso escolar, dividido em três áreas conforme estabelecido na 

legislação:  

- Apoio psicopedagógico às atividades educativas visando a avaliação especializada de alunos 

com problemas de aprendizagem ou com dificuldades de adaptação ou comportamentais, 

procurando, em colaboração com os diferentes intervenientes (professores, pais e 

comunidade), a definição de estratégias de intervenção.  

- Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa, promovendo a 

colaboração com as diferentes estruturas quer da escola quer da comunidade.  

- Orientação escolar e profissional no sentido de promover ações de desenvolvimento 

vocacional junto dos alunos, de apoiar, em concreto, o processo de decisão, no final do 9º ano 

e 12º, e de orientação para percursos formativos específicos.  

- Divulgação externa da oferta da escola. 

- Parceria com os professores de Português dos 7º e 8º anos no Projeto de Promoção do 

Sucesso Escolar, mais especificamente, trabalhando a reabilitação da leitura e da escrita. 

 

 Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE) 

A Biblioteca Escolar da escola secundária Afonso Lopes Vieira integra a Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE) desde 2001 tal como a Rede de Bibliotecas do Concelho de Leiria constituída 

por 19 bibliotecas e pela Biblioteca Municipal de Leiria. 

A BE da ESALV é um espaço amplo, confortável e aberto a toda a comunidade educativa. 

Possui uma coleção de documentos, em diferentes suportes, bastante diversificada e 

relativamente atualizada. Toda a documentação está catalogada de acordo com as Regras 

Portuguesas de Catalogação e pela Classificação Decimal Universal. 

A BE permite o livre acesso documental e disponibiliza equipamento informático constituído 

por um número significativo de computadores (fixos e portáteis ligados à rede) que permitem 

a sua utilização em contexto de sala de aula bem como para trabalhos a nível individual e de 

grupo. Também dispõe de um televisor e leitor de DVD, um tablet e um sistema de 
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informação/divulgação permanente das atividades realizadas no âmbito PAA e dos diversos 

projetos da escola. 

Atualmente, a função da escola é mais complexa e abrangente e, para além do cumprimento 

do currículo há que associar novos e múltiplos saberes e competências. 

A BE, nesta era marcada pela informação e pelo digital, pretende constituir-se como um 

importante parceiro das atividades e estratégias de melhoria da educação e de combate ao 

insucesso e abandono escolar. Pretende, de igual modo, colaborar e articular com as 

diferentes estruturas educativas na resposta às necessidades impostas pela era digital e que 

exigem novas literacias. 

 

 Associação de estudantes  

A Associação de Estudantes é o órgão que representa os estudantes do respetivo 

estabelecimento de ensino. É um órgão independente do Estado, dos partidos políticos, das 

organizações religiosas, entre outras, que é livre de elaborar os respetivos estatutos e outras 

normas internas, de eleger os seus órgãos dirigentes, de gerir e administrar o seu património e 

de elaborar os seus planos de atividade.  

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE ) 

A APEE é um grupo de pais e encarregados de educação que, em estreita colaboração com o 

corpo docente, não docente e a direção da escola, trabalha para o bom funcionamento da 

escola. Constitui um espaço de participação, voluntário, que desafia todos os pais e 

encarregados de educação a envolverem-se nas atividades dos seus filhos, com o objetivo de 

lhes transmitir sentido cívico e de colaboração nas comunidades e grupos em que estão 

integrados, e assim, poderem contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade de 

vida dos alunos e suas famílias na escola. Os seus  objetivos são representar, colaborar e apoiar 

os pais e encarregados de educação, dentro e fora da escola; manter os pais e encarregados de 

educação informados sobre a vida escolar; sugerir, organizar e colaborar em atividades 

curriculares, lúdicas, desportivas e outras e fomentar o Interesse nas famílias dos alunos pelas 

tarefas educativas.  

 

 Unidade de Apoio ao Alto Rendimento Escolar (UAARE)  

O Município de Leiria está a preparar a candidatura a uma Unidade de Apoio ao Alto 

Rendimento Escolar a funcionar na ESALV. As UAARE pretendem uma articulação eficaz entre a 

escola, os encarregados de educação, as federações desportivas e os municípios, visando 

conciliar, com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva de alunos/atletas 

enquadrados no regime de alto rendimento ou seleções nacionais.  

A circunstância da ESALV contar com 70 alunos que frequentam o ensino artístico articulado 

(Academia Annarella) foi considerada excecional pelo trabalho já desenvolvido e merecedora 
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de especial atenção para a escola integrar a referida candidatura que, a ser aprovada, fará 

deslocar para esta unidade orgânica outros alunos/atletas de diferentes modalidades.  

A aprovação da candidatura formalizará o acompanhamento de que atualmente os alunos da 

referida Academia já usufruem quando se deslocam para competições ou exibições fora da 

região ou do país. Assim, pretende-se criar equipas pedagógicas que possam apoiar e 

acompanhar o processo pedagógico bem como garantir apoio psicológico para cada um dos 

alunos com estatuto de alto rendimento desportivo, tendo presente as suas particulares 

necessidades. O apoio pedagógico aos alunos será feito quer de forma presencial quer através 

de uma plataforma de acompanhamento online, que facilitará o apoio à distância a alunos em 

estágio ou em competições nacionais ou internacionais que impliquem a sua ausência da 

escola. 

 

g) Protocolos e parcerias 

A abertura e a interação permanente da escola com o meio permitem a construção participada 

do currículo, tornando-o permeável a uma componente local que torna as aprendizagens mais 

pertinentes e significativas. Nesta perspetiva continuar-se-ão a reforçar as relações com os 

diferentes parceiros por se entender que estas alianças estratégicas incrementam e potenciam 

os recursos próprios da organização, numa lógica de preparação da escola para a prestação de 

um melhor serviço educativo. 

A qualidade e fiabilidade das parcerias e protocolos permitem que se fortaleça não só a escola 

como toda a comunidade escolar pelo que a ESALV tem continuado a desenvolver relações, 

interagindo a diferentes níveis e ligando-se a diferentes parceiros, proporcionando, assim, aos 

alunos que a frequentam mais-valias nas mais diversas vertentes (pedagógicas, profissionais, 

cívicas e sociais). 

Assim, os principais parceiros da ESALV são: 
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3. Análise do contexto/ANÁLISE SWOT 

A construção do presente PE( 2018- 2022) parte do Projeto de Intervenção apresentado ao 

Conselho Geral pela Diretora, bem como da sua carta de missão e recorre à análise SWOT a 

fim de identificar os pontos fortes (Strengths), os pontos fracos (Weaknesses) as 

oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats), em que se enquadra o funcionamento 

da ESALV. 

Assim: 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Ambiente de trabalho cordial e harmonioso Instalações algo degradadas 

Corpo docente estável Condições de funcionamento para utilização 
das TIC 

Oferta educativa diversificada Excesso de tarefas burocráticas 

Diversidade e elevado número de atividades 
desenvolvidas no âmbito do Plano de 
Atividades, envolvendo a maioria da 
comunidade educativa 

Diminuição preocupante do número de 
assistentes técnicos operacionais 

Clubes, projetos nacionais e internacionais 
dinâmicos e bem estruturados 

Resultados das classificações das provas de 
exame do 3.º Ciclo 

Alargamento das parcerias e protocolos com 
entidades públicas e privadas 

Uniformização dos procedimentos e práticas 
face a focos de indisciplina 

Boa coordenação dos Serviços de Ação 
Social Escolar no sentido de criar equidade 
de oportunidades a todos os alunos 

Desadequação de alguns recursos e 
equipamentos face às exigências do 
currículo, nomeadamente do ensino 
experimental 

Existência de Serviço de Psicologia e 
Orientação Escolar  

Fraca participação dos alunos nos 
documentos estruturantes da Escola 

Facilidade de colocação de alunos em 
estágio nas empresas e serviços locais 
(ERASMUS+) 

Medidas de contenção económica com forte 
impacto na educação 

Integração da escola na rede de Bibliotecas 
Escolares 

Constantes alterações de política educativa e 
consequentes alterações do quadro 
legislativo. 

Confiança na prática pedagógica da escola e 
dos docentes 

 

Parcerias ativas e frutuosas  

Ensino articulado da dança  

Elevada taxa de conclusão dos cursos 
profissionais 

 

Baixa/reduzida taxa de abandono escolar  
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Atualização da página eletrónica e de meios 
de comunicação adequados enquanto canais 
privilegiados de divulgação, capazes de 
potenciar e projetar a imagem da ESALV 

Notória insuficiência de recursos financeiros 
atribuídos a uma escola não intervencionada 

Continuação da promoção de uma oferta 
educativa adequadas às especificidades 
socioeconómicas e culturais de Leiria e 
arredores  

Medidas de contenção económica na 
educação 

Desenvolvimento de uma rede de 
cooperação com empresas, instituições 
educativas e outras da área de abrangência 
pedagógica da ESALV 

Perceção reduzida das condições físicas reais 
da unidade orgânica, por parte da tutela. 

Alargamento de parceria e protocolos com 
diferentes entidades 

Constantes alterações da política educativa e 
consequentes alterações do quadro 
legislativo 
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4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

a) MISSÃO 

A missão da Escola, tendo em conta o Despacho n.º 9311/2016, de 21 de julho – Perfil dos 

Alunos para o século XXI, Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, é promover a 

Educação encarando-se este conceito no seu sentido mais lato, e a sua função é proporcionar 

oportunidades , fomentando a qualidade do seu ensino, respeitando a individualidade de cada 

aluno, mas intervindo a nível cognitivo, social, emocional e físico. 

Pretende-se dar sentido às aprendizagens levando os alunos a adquirir, atualizar e usar a 

informação/o conhecimento com sentido crítico e criativo, formando jovens capazes de 

assumir responsabilidades e de tomar decisões, gradualmente mais autónomos e pró-ativos no 

seu percurso pelo que a missão da ESALV tem como princípios orientadores: 

 Princípio da qualidade pedagógica: visa a eficiência e qualidade do desempenho 

profissional e a satisfação de todos os intervenientes no processo educativo; 

 Princípio da equidade: defesa de práticas educativas inclusivas, da justiça e da igualdade de 

oportunidades; 

 Princípio da participação cívica: promoção da tolerância, do civismo, da cooperação e do 

reconhecimento do esforço; 

 Princípio da transparência: compromisso com a prestação pública de contas e com o 

permanente diálogo com todos os atores do processo educativo. 

 

Em cumprimento dos princípios enunciados, a ESALV pretende: 

 Assegurar um ensino de qualidade, formando cidadãos críticos, conscientes e 

participativos, capazes de integrar e intervir na sociedade 

 Constituir-se como um espaço de conhecimento, cultura, pesquisa e criatividade, onde o 

aperfeiçoamento constante favoreça a excelência na formação pedagógica e técnico-

científica, de forma a corresponder às necessidades da sociedade 

 Garantir a articulação entre a escola e a vida ativa 

 Promover a cidadania e o respeito pelo ambiente 

 Contribuir para uma maior aproximação dos pais/encarregados de educação à Escola 

 Aumentar a qualidade e eficácia dos serviços tornando-os céleres, simples, adequados e 

acessíveis 

 Aumentar os níveis de eficiência, otimizando recurso financeiros, humanos e tecnológicos 

 Promover um ambiente escolar franco e aberto 
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 Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança de toda a 

comunidade educativa 

 Promover a solidariedade 

 Corresponsabilizar docentes e discentes pelo sucesso educativo e cívico dos alunos 

 Promover a vivência artística dos membros da comunidade escolar e dos públicos 

exteriores à escola. 

 

b) VISÃO 

No que concerne à visão estratégica, acreditamos que é possível construir uma escola que a 

todos inclua, persistindo na vontade de continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

no sentido de uma escola mais aberta, participativa e empreendedora, atenta às reais 

necessidades dos alunos e ao meio, promovendo respostas eficazes na consolidação dos 

diferentes saberes dos alunos e na sua preparação para a vida, tornando-os agentes ativos da 

sociedade. 

A nossa visão assenta, assim, em três ideias-chave: 

1. Confiança: na qualidade do serviço educativo, na segurança, na justiça e transparência de 

decisões, no profissionalismo e na eficiência organizativa; 

2. Dinamismo: na abertura à inovação, na diversidade da oferta educativa, na criatividade 

das atividades desenvolvidas e na relevância dos projetos formativos; 

3. Humanismo: expresso na promoção da coesão social, do acolhimento solidário, da 

cidadania democrática e do respeito pela diferença.  

 

c) VALORES 

Os valores, as atitudes e os comportamentos que se defendem no presente PE são os comuns 

à nossa identidade como Nação e também valores que transcendem o indivíduo e as fronteiras 

e se referem ao homem, independentemente da etnia, do sexo ou da nacionalidade. 

A ESALV empenha-se em promover: 

 A dignidade 

 A responsabilidade 

 A transparência 

 A autoestima  

 A solidariedade 

 

 A justiça 

 A liberdade 

 A proatividade 

 A inclusão 
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5. LINHAS ORIENTADORAS 

a) Promoção da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento 

A escola desempenha um papel fundamental na promoção da cidadania, entendendo-se a sua 

prática como um processo que leva à reflexão e à ação sobre questões sentidas individual e 

socialmente.  

Exercer a cidadania obriga cada um de nós a uma tomada de consciência relativamente à 

sociedade em que nos inserimos, tornando-se esse exercício uma atitude que respeita os 

Direitos Humanos e os valores neles plasmados. 

Na escola a promoção da cidadania, a inclusão e o desenvolvimento devem ser trabalhados em 

contextos de aprendizagens transversais aos currículos e também em atividades e projetos 

extracurriculares. 

b) Promoção do sucesso escolar (PNPSE) 

A promoção do sucesso educativo será outra das linhas a nortear a ação que nos propomos 

levar a cabo no próximo quadriénio. 

No entanto, cabe referir à partida, que a preocupação com o sucesso não será centrada 

apenas em estatísticas e resultados, mas também e fundamentalmente nas aprendizagens 

realizadas pelos alunos e na sua qualidade. Uma escola promotora do sucesso é também uma 

escola que defende a equidade e uma sociedade mais justa e onde todos se sintam incluídos. 

Assim, sucesso e promoção do sucesso significam mais e melhores aprendizagens, significam 

flexibilização curricular, e gestão curricular mais participada, significam incluir todos porque o 

contacto com a diferença é um fator de enriquecimento. 

c) Ligação à comunidade 

A vida das escolas está ligada à comunidade em que se inserem e a relação entre a escola e a 

comunidade nem sempre é fácil e profícua. 

A comunidade educativa, principalmente os pais e encarregados de educação, passou a exigir à 

escola uma atuação eficaz que se reflita no desempenho académico e social dos seus filhos. 

Para que tal aconteça é importante que a escola garanta que as famílias compreendem os seus 

objetivos curriculares e de socialização, sendo, por isso, fundamental que os pais se envolvam 

e sejam envolvidos em atividades promovidas pela escola e que esta possa também apoiar os 

pais no desenvolvimento de condições que permitam consolidar aprendizagens em casa. 

A representação dos pais e encarregados de educação nos órgãos de decisão da escola é 

também importante bem como o envolvimento da comunidade permitindo a colaboração em 

rede de diferentes instituições que podem disponibilizar recursos que satisfaçam necessidades 

da escola e promovam a integração e transição de alunos para o mercado de trabalho. 

É tendo por base os entendimentos enunciados que estas serão as linhas orientadoras e 

estruturantes das linhas de ação que se seguem. 
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6. PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 
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Objetivo Metas Indicadores 

Desenvolver o processo de ensino/aprendizagem 

perspetivando a melhoria e a qualidade das 

aprendizagens e o sucesso dos alunos 

 Melhorar os resultados dos alunos do 3.º Ciclo em 4% a 

nível da taxa de conclusão 

 Melhorar os resultados das disciplinas de português, 

matemática, economia e macs dos alunos do ensino 

secundário em 2% 

 Melhorar a taxa de conclusão dos alunos dos cursos 

profissionais em 3% 

 Atingir uma média final das FCT nunca inferior a 17 valores 

 Melhorar os resultados das avaliações externas em 2% 

Análise de resultados 

Implementar projetos e dinâmicas que possam 

reduzir o insucesso e o abandono escolares 

 Criar oficinas de apoio e motivação ao estudo 

 Desenvolver tutorias de apoio à melhoria das 

aprendizagens e que combatam o insucesso escolar 

Monitorização das oficinas e 

tutorias 

Número de alunos envolvidos 

Resultados obtidos 

Melhorar os processos de avaliação das 

aprendizagens 

 Incluir nos CA a participação dos alunos em atividades de 

enriquecimento curricular e extracurriculares 

 Promover a autoavaliação/autorregulação dos alunos 

CA específicos 

Grelhas de uniformização 

Melhorar a atitude cívica dos alunos e as suas 

relações interpessoais e sociais 

 Reajustar o funcionamento do Grupo de Intervenção 

Prioritário (GIP) 

 Reduzir em 5 % as ocorrências disciplinares 

RI do GIp 

Número de ocorrências 
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Objetivo Metas Indicadores 

Promover cenários de aprendizagem 

inovadores no contexto da sala de aula 

 Desenvolver, em todas as turmas, pelo menos uma atividade 

de aprendizagem inovadora por trimestre 

Número e pertinência das 

atividades desenvolvidas 

Promover uma cultura de flexibilidade e 

articulação curricular 

 Promover e realizar reuniões trimestrais com os 

coordenadores de departamento e de área disciplinar 

 Desenvolver uma atividade anual de articulação curricular 

por ano de ensino e CP 

Número de reuniões 

Atas das reuniões 

Número de atividades 

Desenvolver projetos pedagógicos que 

combatam a iliteracia 

 Envolver mais 20% de alunos em projetos relacionados com a 

leitura e a escrita 

Número de alunos envolvidos 

Desenvolver projetos que promovam a 

educação ambiental 

 Envolver a totalidade das turmas em pelo menos uma 

atividade de educação/intervenção ambiental 

Número de atividades 

Número de turmas 

Promover atividades de enriquecimento 

curricular e extracurricular 

 Incentivar a participação de pelo menos mais 20 % dos 

alunos em atividades e projetos curriculares e 

extracurriculares 

Relatórios 

Número de alunos envolvidos 

Assegurar respostas educativas para todos os 

alunos 

 Incluir todos os alunos Taxas de sucesso e de conclusão 

Desenvolver projetos pedagógicos que 

contemplem atividades educativas alternativas 

 Assegurar a participação na totalidade das mobilidades 

previstas  

Número de alunos 

Promover o ensino artístico e a prática 

desportiva 

 Promover atividades culturais com o envolvimento de toda a 

comunidade escolar 

 Realizar o Sarau da ESALV 

 Assegurar a participação de mais 15 % dos alunos nas 

atividades do desporto escolar 

Número de atividades 

Número de alunos envolvidos 

Diversificar as ofertas formativas dos CProf. de 

modo a que estas possam responder às 

necessidades da região 

 Assegurar, na medida do possível, a continuidade dos CProf.  

que funcionam na ESALV e abrir outros considerados 

relevantes pelas entidades externas 

Taxa de empregabilidade 
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Objetivo Metas Indicadores 

Melhorar os circuitos de comunicação interna e 
externa 

 Melhorar a atratividade e a funcionalidade da página WEB 
da ESALV 

 Divulgar as boas práticas da ESALV 

 Implementar modelos normalizados para todos os 
documentos institucionais 

Número de visitas 
Grau de satisfação 
Número de notícias/referências 
Número de modelos e minutas 

Fomentar a participação dos alunos e EE na vida 
da escola 

 Realizar 1 ou 2 palestras por ano para pais e EE e garantir a 
presença de pelo menos mais 5% dos EE 

 Dinamizar sessões de responsabilidade parental e garantir a 
presença de mais 5 % dos EE 

Monitorização das presenças 
Grau de satisfação 

Promover ações de solidariedade em 
colaboração com o Projeto Social 

 Realizar pelo menos 3 ações de solidariedade por ano letivo Número de ações 
Impacto das mesmas 

Abrir a BE à comunidade dinamizando uma 
atividade por período em horário pós-letivo 

 Desenvolver uma atividade trimestral dedicada a alunos e 
EE 

Guião das atividades 
Número de participantes 

Desenvolver uma visão estratégica para afirmar 
o sentido de pertença e de identidade da 
comunidade com a escola 

 Divulgar estrategicamente junto de diferentes públicos a 
missão, a visão e os valores do PE 

 Criar símbolos identitários da escola 

 Dinamizar círculos de discussão e reflexão sobre o 
funcionamento da escola 

Painéis  
Reuniões 
Folhetos  
Número de reuniões 
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s Consolidar um modelo de supervisão 
pedagógica colaborativa 

 Desenvolver uma jornada de reflexão sobre este tema por 
ano letivo 

 Criar um sítio de partilha de informação e documentação 
por Departamento/Área disciplinar 

Número de participantes 

Estimular a formação científica e pedagógica 
dos docentes 

 Realizar uma jornada sobre educação por ano letivo Número de participantes 

Incentivar a formação do pessoal não docente  Dinamizar/facilitar a participação numa sessão de formação 
por ano letivo 

Número de participantes 

Promover a corresponsabilização e a 
rotatividade das tarefas de forma a dotar todos 
de iguais conhecimentos/aptidões 

 Efetuar rotação de assistentes técnicos/operacionais pelo 
menos de 2 em 2 anos 

Autoavaliação 

Criar mecanismos de controlo e prestação de 
contas, visando a transparência e rigor 

 Envolver todos os órgãos administrativos e pedagógicos na 
tomada de decisões 

Relatórios das estruturas 
intermédias 
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7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A avaliação do PE é da responsabilidade de uma equipa multidisciplinar, representativa da 

comunidade educativa e coordenada pela Equipa de Autoavaliação da escola e dela resultará 

um relatório de autoavaliação.  

A monotorização do PE ao longo dos anos de vigência do mesmo terá, essencialmente, 

uma vertente que vise regular a atividade da escola e deverá fornecer indicadores que 

permitam eventuais reformulações do presente documento. A avaliação medirá o grau de 

realização das ações, medidas e atividades plasmadas no seu plano estratégico, com vista à 

reformulação das linhas de ação da escola. Os relatórios anuais serão analisados no Conselho 

Pedagógico e em reuniões de Departamento, podendo conduzir, como já se referiu, a ajustes 

ao PE. 

No final do período de implementação deste documento da avaliação resultará um 

balanço global e uma visão de conjunto dos objetivos alcançados tendo em conta a relevância, 

a coerência, a eficácia e o impacto dos mesmos. 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Este Projeto Educativo foi elaborado a pedido da direção, validado pelo Conselho Pedagógico 

de dia 1 de março de 2019 e aprovado pelo Conselho Geral no dia 23 de abril de 2019. 


