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O Projeto Educativo [PE] é o documento de planeamento institucional e estratégico da escola, no qual se explicitam os princípios, os

valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa […]”.

(Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril)

O que é o Projeto Educativo [PE]?●

Projeto 
Educativo

princípios
valores

estratégias
metas

Onde posso consultar?

http://esccbvr.pt/documentos
No seguinte endereço Web:

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
https://www.facebook.com/esccbvilareal/
http://esccbvr.pt/documentos/
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Para que o Projeto Educativo [PE] seja um instrumento operatório, “[…] torna-se indispensável que o mesmo integre, no seu

processo de elaboração, a mais ampla participação da comunidade educativa relativamente aos diferentes aspetos da educação e

formação, nomeadamente organização escolar, relação pedagógica, recursos humanos e materiais, a fim de que todos os seus

membros sintam que o projeto lhes pertence e façam dele um instrumento de trabalho contínuo […]”.

(Projetos Educativos: Elaboração, Monitorização e Avaliação - Guião de Apoio, Rui Azevedo & Outros, ANQ, I.P., 2011)

… a organização da escola

… a relação pedagógica

… os recursos humanos e materiais

Porque é importante participar 
na revisão do Projeto Educativo [PE]?

●

O que está em causa?

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
https://www.facebook.com/esccbvilareal/
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O que se pretende com a revisão do Projeto Educativo [PE]?●

Escola

Alunos

Professores

• Promover o Sucesso Educativo
• Valorizar os percursos e as ofertas formativas
• Promover os projetos e atividades pedagógicas e educativas
• Garantir um clima escolar agradável e favorável à aprendizagem
• Promover o empenho de todos os agentes educativos 
• Garantir um ambiente de trabalho estável e seguro

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
https://www.facebook.com/esccbvilareal/
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Que temas estão abertos à discussão 
na revisão do Projeto Educativo [PE]?

●

• Oferta Formativa

• Gestão da carga horária e opções curriculares

• Flexibilidade Curricular

• Elaboração dos horários dos alunos 

• Avaliação dos alunos

• Funcionamento da Escola e dos seus serviços 

• Planos de intervenção curricular e extracurricular (Enriquecimento Curricular)

• Medidas de melhoria e sucesso educativo

• Plano de ocupação dos alunos

• Outros…

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
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Na revisão do Projeto Educativo [PE]
também se procura saber…

●

 Como melhorar os serviços prestados à comunidade escolar? 

[Secretaria, Refeitório, Bufete, Reprografia, Biblioteca Escolar, Etc.]

 O que é necessário fazer para reforçar o papel das estruturas técnico-pedagógicas?

[Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); Gabinete de Apoio à    

Promoção Educativa (GAPE); Psicologia e Orientação (SPO); Biblioteca Escolar]

 É necessário rever o horário de funcionamento da Escola e dos seus serviços? 

 Que critérios a ter em conta na elaboração dos horários dos alunos?

 Que áreas disciplinares ou domínios curriculares devem ser privilegiados com a Flexibilidade Curricular? 

 Como priorizar os elementos do currículo e as opções curriculares? E a Oferta Formativa? 

 O que fazer no domínio da avaliação dos aprendizagens?

 Que estratégias podem ser adotadas para a Melhoria & Sucesso Educativo?

 Como estabelecer os planos de ocupação dos alunos?

 Que outros serviços devem ser implementados na Escola?

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
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O que é preciso mudar? Porquê? E para quê?●

Escola

Alunos

Professores

• Melhores horários para os alunos
• Tempo livre para estudo autónomo e outras atividades
• Melhoria das aprendizagens
• Melhor qualidade de ensino
• Melhoria das condições de trabalho
• Escola mais dinâmica

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
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Como fazer chegar as minhas sugestões?●

Os alunos organizam as suas sugestões e formalizam a proposta junto do delegado de turma.

Os Encarregados de Educação organizam as suas sugestões e formalizam a proposta junto do diretor

de turma, (ou por email: eq.avaliacao@esccbvr.pt).

A participação de outros agentes da comunidade educativa pode ter lugar através do

seguinte endereço de mail: eq.avaliacao@esccbvr.pt

http://webmail.esccbvr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCwQImJrclz2vnMHEFJY-ZdA
https://www.instagram.com/esccbvilareal/
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