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NOTA PRÉVIA  

Num mundo em permanente mudança, cabe à Escola a assunção de um papel 

preponderante enquanto instituição socioeducativa de primeira linha com vincadas 

responsabilidades sociais.  

O St. Paul’s School constitui-se como uma resposta competitiva, de elevada 

qualidade, que assumirá, no ano letivo 2017/2018, as valências de Berçário, Jardim de 

Infância, 1º Ciclo e 2º Ciclo, sendo que o projeto se propõe assegurar a progressão dos 

alunos até ao Ensino Secundário. Os princípios basilares do seu projeto assentam na 

formação integral da criança e do jovem, valorizando-se o sucesso académico e 

profissional, alicerçado em atitudes, práticas e valores estruturantes que contribuam 

para o crescimento do indivíduo enquanto ser social. A nossa missão é a de formar 

cidadãos autónomos, críticos, criativos, possuidores das competências e capacidades 

necessárias a um bom desempenho pessoal, social e profissional, com vista ao 

prosseguimento de estudos ou à sua integração crítica, ativa e proativa numa 

sociedade em acelerada e crescente mudança e cada vez mais globalizada. 

Considerando o espírito cosmopolita da escola, a Língua Inglesa adquire 

particular relevância no nosso contexto educativo, estando presente nos curricula 

desde o Jardim de Infância até às restantes valências de ensino. É, também, pertinente 

a aquisição de outras línguas - o Espanhol, o Alemão e o Latim - que permitam aos 

alunos o entendimento aprofundado da matriz civilizacional ocidental, bem como o 

contacto com mundividências e realidades culturais diversas, para potenciar uma 

apropriação transdisciplinar dos saberes e dos valores, bem como uma maior 

competitividade no futuro mercado de trabalho.  

Por outro lado, ambicionamos desenvolver no jovem o sentido estético 

subjacente às diversas manifestações artísticas, na criação e fruição do Belo. 

Procuramos, do mesmo modo, fomentar a criação de hábitos de vida saudáveis, 

incentivando a prática da atividade física e desportiva e incutir comportamentos de 

segurança nos alunos, para que estes os possam pôr em prática no seu quotidiano.  

Finalmente, seguindo os nossos princípios orientadores, reiteramos a extrema 

importância que atribuímos à educação dos valores e dos afetos, de modo a articular o 
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desenvolvimento cognitivo, moral e o aprofundamento da sensibilidade estética na 

criança e no jovem. É assim que, explorando o espírito crítico, visamos o exercício 

responsável e autónomo da cidadania e da solidariedade. 

Neste sentido, o presente projeto educativo, para os próximos três anos (2017-

2020), reflete a apresentação dos nossos princípios basilares, que consideramos 

fundamentais para enfrentarmos os desafios pedagógicos de uma sociedade do século 

XXI.  

 

Isabel Sadio 

 

 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

5 

1. MISSÃO, VISÃO e VETORES ESTRATÉGICOS 

PROLEGÓMENOS 

Vive-se, hoje, num mundo em permanente mudança que impõe múltiplos 

constrangimentos ao nosso tecido social. É certo e sabido que cabe à Escola, neste 

contexto, a assunção de um papel preponderante enquanto instituição socioeducativa 

de primeira linha com vincadas responsabilidades sociais. Como tal, a qualidade da 

formação, a capacidade de resposta a problemáticas concretas e a mobilização de 

recursos locais devem passar, também, pelo seu envolvimento na procura de caminhos 

que conduzam a uma educação adequada a todos os alunos. 

Ambicionamos, assim, formar cidadãos ativos na transformação da sociedade, 

dotando-os de ferramentas que lhes permitam tornar-se autónomos, responsáveis, 

críticos e solidários, capazes de implementar a mudança no sentido da construção de 

um mundo progressivamente melhor. 

Ambicionamos incutir não só o respeito pela diversidade cultural, de género, 

étnica, ideológica, política e religiosa, como também desenvolver o sentido estético 

subjacente às diversas manifestações artísticas, na criação e fruição do Belo.  

Ambicionamos criar hábitos de vida saudáveis, incentivar a prática física e 

desportiva e incutir comportamentos de segurança nos alunos, para que estes os 

possam pôr em prática no seu quotidiano. 

Ambicionamos, também, construir um instrumento dinâmico, que se quer atento 

ao meio, que valoriza o património natural e histórico-cultural da região, marca 

distintiva da identidade de cada elemento da comunidade, através da criação de 

projetos inovadores de grande impacto. Queremos fazê-lo em associação com os 

nossos parceiros ou outras entidades nacionais/internacionais, para que possam 

tornar-se uma mais-valia didático-pedagógica, apostando num ensino de qualidade 

iminentemente prático, baseado na construção do saber em várias das disciplinas-

chave do currículo académico, forjando um cidadão consciente e ativo. 

Ambicionamos, ainda, desenvolver uma pedagogia de caráter afetivo, emocional 

e respeitadora da integridade e pessoalidade, em que o ser humano seja o centro de 

toda a atenção e haja o respeito permanente pelos seus direitos e deveres. 
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Ambicionamos criar uma escola capaz de desenvolver o sucesso dos alunos, nos 

vários momentos do seu percurso educativo e formativo, que promova a igualdade de 

oportunidades, valorize o espaço e o trabalho e favoreça a aquisição de saberes 

científicos, tecnológicos e profissionais, que permitam o ingresso na vida ativa ou o 

prosseguimento de estudos. Queremos uma escola que se assuma como agente de 

mudança e de integração na Sociedade do Conhecimento. 

Assim, para que se cumpra esta estratégia, o Colégio desenvolve, através dos 

seus órgãos, um conjunto de ações, investindo numa cultura de boas relações 

interpessoais, em material pedagógico, infraestruturas de apoio às atividades letivas e 

ao bem-estar de todos os intervenientes no processo educativo. 

É um projeto que está igualmente sensível à situação económica que afeta o 

tecido social da comunidade na atual conjuntura, implementando medidas de 

solidariedade. Procuramos a divulgação junto da comunidade destes nossos princípios 

e solicitamos a sua participação nas diversas atividades extracurriculares oferecidas, 

aderindo a projetos inovadores que possam contribuir para a melhoria das nossas 

práticas, criando parcerias junto da comunidade local e de instituições nacionais e 

internacionais. 

Assentamos as bases fundacionais do nosso Projeto Educativo numa visão de 

formação integral do indivíduo, valorizando o sucesso académico e profissional, mas 

também a promoção de atitudes, práticas e valores estruturantes da nossa sociedade, 

envolvidos num processo de construção coletiva de um serviço de qualidade. 

Acreditamos que a nossa Missão, como agentes ao serviço da educação, é a de formar 

cidadãos autónomos, críticos, criativos, possuidores das competências e capacidades 

necessárias a um bom desempenho pessoal, social e profissional, com vista ao 

prosseguimento de estudos ou à sua integração crítica, ativa e proativa numa 

sociedade em acelerada e crescente mudança.  

Pretendemos, com elevação, imprimir valores transversais e basilares à 

sociedade e à dimensão humana, como o Conhecimento, o Sentido de Justiça, a 

Cidadania, a Solidariedade, a Responsabilidade, o Respeito pela Diferença, a 

Identidade Cultural, a Inclusão e a Dignidade Humana.  
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Na ambição patenteada, temos a esperança de que os nossos alunos, os adultos 

do amanhã, contribuirão para um mundo melhor, mais desenvolvido, mais 

sustentável, mais exigente, mais solidário. Temos esperança nos profissionais que aqui 

exercem funções, no seu esforço de atualização permanente e no seu contributo ativo 

para a criação de uma Escola de excelência.  

Por fim, contamos com o envolvimento parental e da comunidade, com o seu 

compromisso para participarem e se envolverem no processo educativo, fortalecendo 

os laços entre o Colégio, as famílias e a sociedade, de modo a ultrapassar-se a 

perspetiva de uma Escola meramente prestadora de serviços e caminhar-se para a 

formação profícua de parcerias de aprendizagem. 

 

«Se queres construir um país, constrói, primeiro, uma Escola.» 

Amartya Sen 

 

«A educação é o reflexo e o projeto de uma cultura.» 

Pe. Manuel Antunes 

 

Um projeto começa por ser uma ideia, com determinada abrangência 

organizacional, que define e retrata aquilo que se pretende atingir e o caminho que se 

quer percorrer. Todos teremos de caminhar juntos e identificarmo-nos com o 

percurso, parar para refletir e reaprender com todo processo. Se for preciso, também 

poderemos redefinir a orientação, sempre de acordo com a evolução da realidade em 

que nos inserimos, o contexto cultural, social e económico que, entretanto, se definir 

ao nosso redor. As diferenças e a heterogeneidade que nos caracterizam, os 

constrangimentos e a vontade persistente em ultrapassá-los serão a nossa riqueza 

traduzida em eficiência. 

Ao longo da trajetória educativa que nos propomos realizar, faremos muitas 

escolhas e estas, no seu conjunto, deverão constituir um percurso criativo, crítico e 

diferenciado, porque as possibilidades são sempre imensas e adequadas aos objetivos 
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e circunstâncias educativas. O alcance deste projeto dependerá, naturalmente, dos 

moldes operacionais que se intentará levar por diante.  

 

1.1. MISSÃO “EDUCAÇÃO PARA O ÊXITO” 

«Todo o Homem deseja, por natureza, saber.» 

Aristóteles 

 

«O conteúdo ensinado é o pedagogo primordial.» 

Bourgeois 

 

«Torna-te quem és.» 

Píndaro 

 

A Educação para o êxito enquanto missão do St. Paul’s School centra-se no valor 

autossuficiente do conhecimento. Identidade e tolerância são aqui palavras-chave. 

Acreditamos que o respeito pela História da Civilização Ocidental concorre para uma 

atitude de compreensão face à diferença cultural. Querer saber para conseguir 

problematizar. Reconhecer o poder explicativo e reflexivo das ciências e das artes para 

compreender as respetivas mundividências culturais. Saber quem somos; e, por isso, 

saber respeitar a diferença. 

Visa-se uma qualidade de ensino assente na exigência, no gosto pela 

aprendizagem e na sensibilidade face aos problemas do conhecimento, procurando-se 

veicular, simultaneamente, uma visão integradora de todas as áreas disciplinares. 

Acresce que, como modelo de ensino, preconiza-se um modelo dialético no qual 

a relação professor/aluno é um espaço decisivo, um espaço de processo de descoberta 

significativa guiada pelo professor. Longe da redução do conhecimento à mera 

informação, pretende-se, com a transmissão de conteúdos programáticos, desenvolver 

uma apropriação crítica dos mesmos. 

Paralelamente, numa época de relativismo ético em que se verifica uma quase 

neutralização da razão prática e em que não raras vezes o juízo moral é visto como 
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uma questão de preferência pessoal, a instituição defende o carácter universal e 

inalienável de alguns valores. Desses, saliente-se, além do valor da liberdade e do valor 

da igualdade (e das respetivas formas de não-discriminação), o valor da pessoa. No 

sentido kantiano, o valor da pessoa confere uma dignidade intrínseca a todo o ser 

humano, que, enquanto ser único e irrepetível, deve ser encarado como um fim em si 

próprio e nunca como um meio, jamais se podendo reduzir ao estatuto de um mero 

objeto. 

Ora, justamente por preconizar valores universais, procura-se aproximar 

diferentes culturas, por meio de uma linguagem axiológica comum, ou seja, procura-

se, numa linha de internacionalização, uma união em torno da conservação de um 

axios, um quadro de valores, que, por ser uma exigência da racionalidade, é 

supracultural e, como tal, alberga outras culturas sem se cair no mínimo denominador 

comum em que toda a diferença se encontraria autolegitimada. 

Assim, por meio de um espírito cosmopolita, pretende-se contribuir para uma 

inserção adequada na comunidade global, sem perder a identidade cultural particular, 

mas contribuindo, através de uma sólida estruturação intelectual, física, psicológica e 

axiológica, para o desenvolvimento de um espírito eclético assente naquilo que Popper 

designou de «sociedade aberta». 

Justamente por isso, a educação para o êxito, com esta orientação 

internacionalizante, deve propor-se, na sua essência, a aliar o espírito democrático 

moderno a uma integração dos valores da tradição, consubstanciando-se na formação 

do carácter e no desejo de excelência da pessoa humana. 

A potenciação desta excelência encontrou inspiração na figura apostólica de 

Paulo, figura tutelar da instituição. Paulo guia-nos na plenitude da sua conversão para 

o acolhimento de uma profunda herança e de uma atitude de demanda e refinamento 

do carácter, em espírito de profunda universalidade. 

Esta universalidade é entendida no nosso modelo de educação também como 

um fator de resiliência, de modo a que, em contexto global, se cumpra uma integração 

rigorosa dos saberes adquiridos, em articulação responsável com os valores simples 

que distinguem a excelência do género humano e que são sempre uma mais-valia de 
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carácter, independentemente da situação específica materializada no mercado de 

trabalho. 

Entendemos, assim, que os nossos jovens devem receber uma preparação que 

lhes abra os mais qualificados centros de saber e de cultura do mundo – por meio de 

uma formação compósita, qual «conglomerado [cultural] herdado» (expressão de 

Dodds) assente no seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e cinestésico harmonioso. 

Desta forma, pretende-se contribuir para que se tornem adultos com capacidade para 

a salvaguarda dos valores universais e para o exercício responsável da liberdade. 

 Na linha do espírito de internacionalização assumido pela instituição, a 

integração do ensino de línguas estrangeiras é entendida, inequivocamente, como um 

fator catalisador de êxito, destacando-se o Inglês, o Alemão, o Espanhol, o Latim, o 

Francês e o Mandarim.  

A partir de toda esta filosofia, deve ser colocada uma extrema importância na 

educação dos valores e dos afetos, de modo a articular o desenvolvimento cognitivo, o 

desenvolvimento moral e o aprofundamento da sensibilidade estética. Explorando-se o 

espírito crítico, visa-se o exercício responsável e autónomo da cidadania e da 

solidariedade – pois que se intenta contribuir para que o aluno, ao descobrir-se 

enquanto património humano único e irrepetível, reconheça o carácter decisivo de si 

mesmo como autor digno da sua plena ação. Aprender a aprender, para aprender a 

fazer e a ser. 

 

1.2. VISÃO 

O Projeto Educativo que nos propomos desenhar possibilitará ao Colégio um 

ajuste permanente entre a situação presente e o futuro que almejamos construir.  

Numa visão pedagógica, educativa e organizacional, o Projeto Educativo assenta 

nos quatro pilares da Educação para o século XXI - a saber: (i) aprender a conhecer, (ii) 

aprender a fazer, (iii) aprender a ser e (iv) aprender a viver juntos. Estes quatro pilares, 

em conjunto, constituirão os instrumentos de promoção do desenvolvimento da 

personalidade e da cidadania democráticas. Neles, podemos reconhecer a formação 

pessoal para a autonomia ética e responsável, o conhecimento e Projeto Educativo do 
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Colégio e o juízo crítico, a empatia e a comunicação, bem como a formação social para 

a escolha e decisão, a cooperação, a intervenção e o compromisso.  

A dinâmica interativa entre os três primeiros pilares resultará num quarto pilar 

estruturante: aprender a viver juntos. Neste âmbito, não é de somenos adscrever, 

categoricamente, uma dimensão intercultural, eclética e cosmopolita, na nossa matriz 

identitária, passível de se plasmar ao novo recorte civilizacional da ordem do dia e, 

certamente, dando alguns contributos para a edificação do novo paradigma 

transdisciplinar emergente. 

Em síntese, e perante este quadro educacional, assume-se como objetivo o 

desenvolvimento de conhecimentos, competências e capacidades para que sujeitos e 

instituição sejam capazes de caminhar em direção ao paradigma da valoração dos 

saberes enquanto esteio didático-pedagógico primordial sobre o qual deverá ser 

erigida a intro-retro-relação professor-aluno-comunidade. 

 

1.3. VETORES ESTRATÉGICOS 

O St. Paul’s School ambiciona ser um Colégio de excelência, que promove mentes 

brilhantes, conducentes a um futuro inovador. Privilegiamos o aluno na nossa atuação, 

proporcionando-lhe um espaço educativo em que se sinta acolhido, integrado e feliz, 

sendo, por isso, capaz de enfrentar os desafios próprios de uma sociedade em 

constante devir. 

Para tal, temos como objetivo centrar a nossa ação na aprendizagem dos alunos, 

promovendo o desenvolvimento dos mesmos em todas as suas dimensões. 

Semelhante pressuposto é alcançado através de um corpo docente exemplar e 

devidamente munido de recursos, que estimula o gosto pelo saber e pela 

aprendizagem e pelo pensamento crítico ao longo da vida, desenvolvendo 

competências para a vida. 

É imprescindível promover comportamentos de autonomia face às 

aprendizagens e à sua vida, incentivando uma atitude de perseverança e de 

responsabilidade perante o trabalho. O trilhar deste caminho desemboca na formação 

de cidadãos do mundo, confiantes, valorizando o trabalho de equipa e capazes de se 
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adaptarem a uma miríade de situações. O estudante adquirirá um conjunto de valores, 

de entre os quais a tolerância e o respeito pelo próximo são soberanos, incentivando-

se igualmente o envolvimento ativo na comunidade.  

As aprendizagens focam-se nas necessidades individuais de cada estudante, o 

qual, em constante contacto com os seus professores, vê o progresso do seu percurso 

formativo monitorizado, não descurando a relação cooperativa entre pares. 

Afirmamos o primado da dignidade humana como referencial das relações com 

os outros e do reconhecimento dos direitos humanos fundamentais, integrando no 

currículo a reflexão sobre as crescentes situações de injustiça social e de atentado aos 

direitos humanos no mundo. Para tal, pretendemos privilegiar a prática da justiça nas 

relações com os outros, começando pelos que nos estão mais próximos. Há que 

desenvolver a consciência de que dependemos uns dos outros e o sentido da 

responsabilidade pessoal na promoção de um mundo mais justo. 

Desejamos promover o contacto e o compromisso ativo com situações de 

carência material e humana, privilegiando os mais desfavorecidos e os excluídos da 

nossa sociedade, o que levará ao desenvolvimento do sentido de pertença e de estima 

mútua, num espaço de harmonia e de realização profissional e pessoal. 

Pretendemos reforçar o desenvolvimento organizacional, através de uma cultura 

de melhoria contínua, baseada na aprendizagem permanente e na partilha de saberes. 

Incentivar-se-á a que cada um desenvolva progressivamente as suas competências, 

dando o melhor de si mesmo e desenvolvendo uma cultura de avaliação permanente e 

a todos os níveis, implicando as diferentes equipas e todos os membros da 

comunidade. 

Para tal, pretende-se assegurar a manutenção de um sistema de gestão da 

qualidade, seguindo critérios e modelos estandardizados, como suporte para a 

implementação de ações de melhoria e para o desenvolvimento sustentado da 

qualidade. 

No quadro que se segue, apresentam-se estratégias para cada uma das áreas 

prioritárias de intervenção.  
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Áreas de 

Intervenção 
 

 
Objetivos 

 1.4.  Diversificar estratégias e recursos de trabalho, implicando a 

utilização pedagógico-didática das novas tecnologias; 

1.5. Valorizar o papel do Educador de Infância, do Professor Titular e do 

Diretor de Turma, privilegiando a sua ação pedagógica; 

1.6. Implementar diferentes atividades curriculares e de enriquecimento 

curricular, indo ao encontro de sugestões e propostas dos alunos, 

tais como concursos e atividades de natureza científica, cultural, 

artística, desportiva e social; 

1.7. Promover a literacia da informação e da leitura, otimizando os 

recursos educativos do centro de recurso (Biblioteca escolar); 

1.8. Planificar e desenvolver estratégias e atividades inter e 

transdisciplinares; 

1.9. Incrementar atividades laboratoriais, científicas e encontros de 

debate científico; 

1.10. Promover e valorizar as línguas como património cultural, 

através de múltiplas atividades; 

1.11. Implementar atividades que promovam a consciência ecológica 

e patrimonial; 

1.12. Realizar um levantamento/estudo dos pequenos ecossistemas 

na escola e espaços envolventes. 

 

1. 

Articulação 
de saberes e 
competência
s específicas 
das diversas 

áreas 
curriculares 
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Áreas de 

Intervenção 
 

 
Objetivos 

 2.1. Diversificar estratégias e recursos de trabalho, implicando a 

utilização pedagógico-didática das novas tecnologias; 

2.2. Adaptar estratégias pedagógicas, tendo em consideração 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e das turmas; 

2.3. Implementar o funcionamento desafiante da sala de estudo; 

2.4. Promover diferentes atividades curriculares e de 

enriquecimento curricular, indo ao encontro de sugestões e 

propostas dos alunos, tais como concursos e atividades de 

natureza científica, cultural, artística, desportiva e social. 

2.5. Incrementar a intervenção do Departamento Psicopedagógico, 

nomeadamente pelo Serviço de Psicologia e Orientação; 

2.6. Implementar medidas de esclarecimento e apoio aos alunos 

pelo Departamento Psicopedagógico; 

2.7. Realizar atividades dinamizadas por professores, em parceria 

com funcionários, alunos e pais e/ou Encarregados de 

Educação, que reflitam a diversidade cultural do mundo atual; 

2.8. Dinamizar atividades que promovam a 

multi/interculturalidade, pondo em evidência a diversidade 

cultural envolvente em domínios tão variados como a literatura, 

cinema, música, dança, gastronomia, desporto, ciência, etc.; 

2.9. Criar e dinamizar projetos e clubes de âmbito artístico, 

científico e tecnológico, que envolvam os alunos e, 

eventualmente, os pais e/ou Encarregado de Educação; 

2.10. Desenvolver atividades que promovam hábitos de vida 

saudável; 

2.11. Fomentar debates políticos, artísticos ou outros, de modo a 

consolidar o espírito democrático e de apreço pela igualdade e 

liberdade. 

 

 

 

2. 

Valorização 
deste 

contexto 
educativo, 
no domínio 
do “saber 

fazer” 
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Áreas de 

Intervenção 
 

 
Objetivos 

 3.1. Diversificar estratégias e recursos de trabalho, implicando a 

utilização pedagógico-didática das novas tecnologias; 

3.2. Adaptar estratégias pedagógicas, tendo em consideração 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e das turmas; 

3.3. Valorizar o papel do Educador de Infância, do Professor Titular e do 

Diretor de Turma, privilegiando a sua ação pedagógica; 

3.4. Implementar as aulas de apoio pedagógico nas disciplinas em que 

tal se venha a justificar; 

3.5. Incrementar a intervenção do Departamento Psicopedagógico, 

nomeadamente pelo Serviço de Psicologia e Orientação; 

3.6. Elaborar planos para a recuperação e reeducação dos alunos que 

revelam dificuldades no processo ensino/aprendizagem; 

3.7. Criar e aplicar programas educativos individuais para os alunos com 

necessidades educativas especiais, de caráter permanente, mediante o 

reforço dos recursos humanos; 

3.8. Implementar medidas de esclarecimento e apoio aos alunos pelo 

Departamento Psicopedagógico; 

3.9. Dinamizar, através de tutorias, a formação de grupos que apoiem 

alunos com dificuldades de aprendizagem e outras; 

3.10. Realizar reuniões/encontros com os pais e/ou Encarregado de 

Educação para informação ou resolução de problemas/conflitos. 

 

 

 

3. 

Promoção do 
sucesso 

educativo 
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Áreas de 

Intervenção 
 

 
Objetivos 

 4.1. Implementar diferentes atividades curriculares e de 

enriquecimento curricular, indo ao encontro de sugestões e propostas 

dos alunos, tais como ações de voluntariado e atividades de natureza 

solidária; 

4.2. Desenvolver atividades que promovam a aquisição de hábitos de 

vida saudável; 

4.3. Fomentar debates políticos, artísticos ou outros, de modo a 

consolidar o espírito democrático e de apreço pela igualdade e 

liberdade; 

4.4. Dinamizar, através de tutorias a formação de grupos que apoiem 

alunos com dificuldades relacionais ou outras; 

4.5. Dinamizar atividades propostas e organizadas pelos pais e/ou 

Encarregado de Educação no âmbito de ações solidárias; 

4.6. Implementar atividades ou projetos de cooperação em 

articulação com o Projeto Educativo de Escola e o seu Plano Anual de 

Atividades. 

 

 

 

4. 

Desenvolvimento 
de práticas e 

valores 
solidários 
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Áreas de 

Intervenção 
 

 
Objetivos 

 5.1. Desenvolver protocolos com instituições do Ensino Superior, 

nacionais e internacionais; 

5.2. Implementar protocolos com instituições de caráter científico-

humanista, nomeadamente com os Institutos Cervantes e Goethe, 

Fundação Champalimaud, Universidade de Coimbra, etc.; 

5.3. Promover iniciativas de alunos na constituição de grupos e 

associações que intervenham na escola, como por exemplo, 

associação de estudantes e, futuramente, associação de antigos 

alunos; 

5.4. Estabelecer acordos de cooperação com instituições culturais 

locais, nacionais e internacionais; 

5.5. Realizar atividades dinamizadas por professores, funcionários, 

alunos e pais e/ou Encarregado de Educação, que reflitam a 

diversidade cultural do mundo atual; 

5.6. Criar e dinamizar projetos e clubes no âmbito artístico, científico 

e tecnológico, quem envolvam os alunos e, eventualmente, os pais 

e/ou Encarregado de Educação; 

5.7. Promover e participar em concursos, a nível de escola ou 

interescolas, de diversas modalidades, tais como pintura, desenho, 

fotografia, dança, literatura, música, teatro, ciência, tecnologia, 

desporto, etc.; 

5.8. Reforçar o envolvimento dos alunos e de outros elementos da 

comunidade educativa a integrar o Desporto Escolar e o projeto 

Desporto+ da AEEP numa maior diversidade de modalidades; 

5.9. Implementar atividades que promovam a consciência ecológica e 

patrimonial; 

5.10. Realizar um levantamento/estudo dos pequenos ecossistemas 

na escola e espaços envolventes; 

5.11. Desenvolver atividades que promovam a aquisição de hábitos 

de vida saudável; 

 

5. 

Ligação do 
Colégio à 

comunidade- 
valorização 
da ação dos 
stakeholders 
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5.12. Realizar dias abertos que promovam a visibilidade da dinâmica 

escolar junto da comunidade e entre pares. 

5.13. Dinamizar atividades propostas e organizadas em parcerias com 

pais e/ou Encarregado de Educação;  

5.14. Integrar pais e/ou Encarregado de Educação em projetos de 

escola; 

5.15. Realizar reuniões com os pais e/ou Encarregado de Educação 

para informação ou resolução de problemas/conflitos; 

5.16. Recorrer às novas tecnologias para o processamento da 

informação aos pais e/ou Encarregado de Educação; 

5.17. Implementar atividades e/ou projetos de cooperação em 

articulação com o Projeto Educativo de Escola e o seu Plano Anual de 

Atividades; 

5.18. Envolver antigos alunos em atividades escolares; 

5.19. Criar espaços próprios para a interação e partilha de ideias entre 

antigos alunos. 

 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO COLÉGIO ST. PAUL’S SCHOOL 

2.1.  ENQUADRAMENTO LEGAL DA INSTITUIÇÃO 

O St. Paul’s School é um estabelecimento de Ensino Particular. É regido, ao nível 

da constituição, da organização e do funcionamento, pelo disposto no Estatuto do 

Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

152/2013, de 4 de novembro, que revogou o Decreto-Lei nº 553/80, de 21 de 

novembro, com exceção dos artigos 99.º e 99.º -M do referido Decreto-Lei, na redação 

dada pela Lei n.º 33/2012, de 23 de agosto, que se mantêm em vigor até à aprovação 

de um novo regime sancionatório. Abrangerá, no decurso deste triénio, as seguintes 

valências de ensino: 

-Creche; 

- Jardim de Infância; 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

19 

- 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

 

O St. Paul’s School é propriedade da «Letras Exímias,Lda», S.A. Pessoa Coletiva 

nº. A sua autorização DEFINITIVA de funcionamento, com o n.º 9/DREC, foi-lhe 

concedida, em 30/08/2017, por despacho da Senhora Diretora-Geral da Administração 

Escolar. 

São órgãos de gestão do St. Paul’s School um Administrador e um Diretor 

Pedagógico. 

O St. Paul’s School rege-se pelo presente documento e, como acima citado, pela 

legislação em vigor, nomeadamente, pelo disposto no Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de 

novembro. Rege-se, também, pelo consagrado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da Creche, da Educação Pré-Escolar e dos ensinos básico e 

secundário. No que respeita às relações de trabalho com o pessoal docente e não 

docente, o St. Paul’s School rege-se pelos instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho aplicáveis.  

 

2.2.  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO  

A cidade de Coimbra passará a dispor de estrutura educativa de natureza 

privada. O St. Paul’s School localiza-se no concelho de Coimbra, concretamente na Rua 

D. João I- Fala- São Martinho do Bispo, numa zona de forte tradição académica, que 

tem vindo a assumir um caráter cada vez mais internacional, e de implementação de 

novas indústrias nos concelhos limítrofes, o que, consequentemente, conduz à fixação 

de novos agregados populacionais e de uma realidade social multicultural que origina 

uma necessidade acrescida de oferta de estabelecimentos de ensino privado. 

O St. Paul’s School será o único estabelecimento de ensino integralmente 

privado da cidade de Coimbra e propõe-se abranger, enquanto modelo de escola 

integrada, as valências de Creche, Jardim de Infância, todos os níveis do Ensino Básico 

(1º Ciclo, 2º Ciclo e 3º Ciclo) e Ensino Secundário no concelho de Coimbra, bem como 
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nos concelhos adjacentes. No ano letivo 2017/2018, ano de arranque, funcionará com 

as valências Creche, Jardim de Infância, 1º Ciclo e 2º Ciclo, sendo que esta última 

turma progredirá, paulatinamente, até à abertura de todos os anos de Ensino 

Secundário. O St. Paul’s School pretende constituir-se como uma das referências mais 

seguras e consolidadas no panorama do ensino privado em Portugal.  

Coimbra beneficia do facto de acolher a mais antiga e uma das mais prestigiadas 

Universidades do país e do panorama internacional, facto que traz à cidade, 

anualmente, muitos estudantes e respetivas famílias que, tendencialmente, a 

médio/longo prazo, procuram fixar-se na região e desenvolver nela a sua atividade 

profissional. Por outro lado, a vertente de investigação associada à Universidade de 

Coimbra tem trazido, ao longo dos últimos anos, à zona centro investigadores e 

famílias das mais variadas proveniências geográficas. Concomitantemente, no 

Concelho de Coimbra, predominam vestígios de longas tradições e um vasto 

património cultural e edificado e os vários vestígios arqueológicos fazem desta região 

um importante marco histórico, cuja antiguidade remonta a um período anterior à 

Nacionalidade, facto que permite compreender o equilíbrio existente entre tradição e 

inovação na zona centro do país. 

Por outro lado, é uma realidade o aumento da densidade populacional desta 

região. A Lusa Atenas beneficia, igualmente, de uma localização geográfica reforçada 

pela excelente rede de acessibilidades, o que lhe granjeou um relevante 

desenvolvimento na área dos serviços. 

Nesta perspetiva, instituições desta natureza, serão certamente procuradas pela 

comunidade em geral, de forma a atingir-se tão rapidamente quanto possível, a 

necessária cobertura nacional e regional, no âmbito da Educação Pré-Escolar, do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário. Pretende-se, igualmente, com estabelecimentos 

deste tipo, de elevado nível pedagógico e científico, geridos pela iniciativa privada, 

contribuir para uma educação eclética e multilingue, caracterizada por matrizes 

curriculares ricas e diversificadas com enfoque nos domínios científico, pedagógico e 

social. 
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A população escolar do St. Paul’s School não pretende restringir-se à população 

residente no Concelho de Coimbra, podendo vir a estender-se aos Concelhos de 

Miranda do Corvo, Lousã, Condeixa-a-Nova, Soure, Figueira da Foz, Aveiro, 

Cantanhede, Montemor-o-Velho, Marinha Grande, Leiria. 

 

2.3.  OFERTA EDUCATIVA 

2.3.1. LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Tendo por base os desafios com que nos deparamos num mundo cada vez mais 

global e competitivo, em que as distâncias e barreiras físicas se esbatem dando lugar 

ao diálogo intercultural tão necessário nos dias de hoje – com o qual se procura 

respeitar as idiossincrasias e especificidades culturais –, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira reveste-se de grande importância numa escola que se rege por princípios 

humanistas. 

Nesta conformidade, a oferta educativa do St. Paul’s School evidencia, no 

desenho curricular dos diferentes ciclos, essa preocupação. Consciente da importância 

de que as línguas estrangeiras desempenham num futuro académico-profissional 

individual do aluno, acreditamos que é fundamental proporcionar aos nossos alunos 

várias oportunidades que permitirão abrir portas para inúmeras possibilidades. 

 

2.3.1.1. INGLÊS 

O St. Paul’s School é um estabelecimento de ensino que oferece aos seus alunos 

a oportunidade de imergir na cultura anglo-saxónica, num contexto educacional 

bilingue. Os nossos alunos têm a oportunidade de serem proficientes em Língua 

Inglesa e, simultaneamente, de desenvolverem e compreenderem as culturas 

portuguesa e inglesa.  

As disciplinas lecionadas em Português seguem o currículo nacional e as 

disciplinas lecionadas em Inglês seguem um programa adaptado às nossas 

necessidades específicas, visando uma abordagem mais rigorosa. Assim, os programas 

de Inglês, que integram diferentes níveis de estudo, são desenvolvidos com o objetivo 
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de agregar o Currículo Nacional Inglês aos exames de Inglês da University of 

Cambridge, uma vez que pretendemos que os nossos alunos alcancem, anualmente, 

certificação internacional. 

O St. Paul’s School procura uma participação ativa dos alunos nos eventos e 

tradições da cultura anglo-saxónica, em contexto escolar. Os professores são, 

tendencialmente, nativos ou lusodescendentes, permitindo, desta forma, uma 

aproximação não só aos detalhes da língua, mas também às idiossincrasias culturais 

que ocorrem dentro e fora da sala de aula. 

Investindo num contexto de ensino bilingue, pretendemos que os nossos alunos 

adquiram as ferramentas necessárias para que atinjam com êxito os seus objetivos 

pessoais, num mundo cada vez mais exigente e competitivo, em que o ensino do Inglês 

é absolutamente decisivo, quer para o seu futuro académico, quer profissional. 

No St. Paul’s School, os alunos começam, desde muito cedo, a sua formação 

britânica. No Jardim de Infância, das vinte horas semanais de ensino, dez são 

dedicadas à Língua Inglesa. Os alunos participam num conjunto de atividades 

interessantes relacionadas com temas diversificados, como, por exemplo, o conto de 

histórias, o canto e os jogos didáticos, atividades estas que permitem aos nossos 

alunos a prática e o desenvolvimento de competências orais que lhes permitem 

interação comunicativa em Língua Inglesa. O departamento de Inglês do Jardim de 

Infância, tendencialmente, desenha os seus próprios manuais que vão ao encontro das 

necessidades específicas do nosso currículo e que estão em permanentemente 

readaptação e revisão, tendo como objetivo a motivação dos nossos jovens estudantes 

para a aprendizagem da língua. 

Ao longo do 1º Ciclo (do 1º ao 4º anos), os nossos alunos beneficiam de dez 

horas de Inglês por semana com aulas estruturadas, em que as quatro competências 

da Língua Inglesa (a compreensão e expressão orais, a leitura e a produção escrita) 

sejam postas em prática. Os conteúdos gramaticais são ensinados de diversas formas e 

o trabalho escrito é produzido de acordo com o nível de Inglês que as crianças 

possuem. Projetos divertidos, aulas de literatura, escrita criativa e apresentações orais 
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fazem parte do dia a dia dos nossos alunos no que diz respeito à abordagem da Língua 

Inglesa.  

Nesta faixa etária, os nossos alunos têm ao dispor várias disciplinas que lhes 

permitem ganhar destrezas no que diz respeito à competência linguística, bem como 

desenvolver interesse no que concerne à cultura anglo-saxónica.  

No 2º Ciclo, o método de ensino também se centra nas quatro competências da 

língua, com igual relevância para a componente da gramática. Os alunos produzem 

uma variedade de trabalhos escritos e interagem em discussões e debates sobre vários 

temas do programa. Nas aulas de Língua Inglesa o programa é mais direcionado para a 

realização dos exames Cambridge. 

A Literatura Inglesa (English Literature) é considerada uma área de estudo 

fundamental, não apenas no aspeto linguístico, mas também como meio de 

experimentar a cultura anglo-saxónica. Para tal, estes alunos veem contempladas no 

seu horário aulas de Literatura Inglesa. Nestas aulas, lê-se literatura clássica e 

moderna; são definidos projetos e levadas a cabo discussões respeitantes aos vários 

temas dos contos ou peças. 

Os alunos que possuem um nível de Inglês que não corresponde ao padrão do 

possuído pelos colegas de turma beneficiam de aulas de apoio extra - Extra Help 

Lessons - enquanto seguem o currículo regular. Os nossos docentes estão sempre 

disponíveis para esclarecer quaisquer eventuais dúvidas ou facultar apoio extra a todos 

os alunos e, não raras vezes, são agendadas aulas extra, com vista a colmatar 

eventuais necessidades. 

O processo de avaliação do nosso Colégio centra-se nas cinco competências da 

língua: Leitura; Escrita; Funcionamento da Língua Inglesa; Compreensão e Expressão 

Orais. Estas competências são avaliadas separadamente em diversos contextos, 

refletindo a diversidade de circunstâncias do uso de uma língua. As competências de 

Leitura, Escrita, Funcionamento da Língua e Compreensão Oral são avaliadas em testes 

escritos formais, bem como em outras atividades, tais como a escrita criativa, a análise 

literária e/ou a audição de diversos suportes multimédia. A competência da oralidade 

é objeto de avaliação em apresentações orais, dramatizações, debates de sala de aula, 
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discussões e outras atividades, muitas delas simulações de situações do nosso 

quotidiano. 

Além da avaliação realizada em sala de aula pelos nossos docentes, os nossos 

alunos podem submeter-se à avaliação pela University of Cambridge, através de 

exames que testam as competências da língua supramencionadas. Este percurso pode 

iniciar-se no 3.º ano, com os Young Learners Exams, atestando o seu nível de Inglês 

com uma certificação internacionalmente reconhecida. 

É de realçar que, no St. Paul’s School, a aprendizagem e o uso da Língua Inglesa 

não se restringem ao contexto de sala de aula. Os nossos estudantes realizam 

atividades e eventos, celebrando efemérides da cultura anglo-saxónica, tais como a 

festa do Halloween, o Dia das Nações Unidas, e podem praticar desportos de tradições 

anglo-saxónicas, como o rugby e a esgrima. Também apresentam peças de teatro em 

Inglês que potenciam o contacto fluente com a língua. A Festa de Natal do 1º Ciclo é, 

também, dedicada à Língua Inglesa. Nesta festa anual, os alunos denotam uma 

excelente prestação de canto e dramatização em Língua Inglesa. 

Anualmente, os nossos alunos têm, ainda, a possibilidade de participar numa 

viagem ao Reino Unido. Durante uma semana, visitam museus, teatros, monumentos e 

assistem a espetáculos musicais, o que lhes permite consolidar as competências 

adquiridas, enquanto vivem uma experiência inesquecível. Outra oportunidade única 

proporcionada aos nossos alunos é a possibilidade de frequentar um curso de verão 

em cidades de Língua Inglesa, como Londres ou Nova Iorque. Aqui, os nossos 

estudantes vivem e estudam durante duas semanas num ilustre estabelecimento de 

ensino, onde põem constantemente em prática os conhecimentos desta língua, em 

contexto real. 

Acreditamos firmemente que, para aprender e ser proficiente na língua, os 

nossos alunos devem estar em permanente contacto com a mesma, dentro e fora da 

sala de aula, nas mais diversas atividades escolares. Por estas razões, tentamos 

certificar os nossos alunos através dos exames Cambridge e possibilitamos-lhes o 

acesso ao conhecimento e às experiências essenciais para que possam expressar-se 

fluentemente em Inglês. Ao capacitar, desde muito cedo, os nossos alunos na Língua 
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Inglesa, estamos certos de estar a contribuir quer para o seu desenvolvimento 

intelectual, quer pessoal, permitindo-lhes o acesso a inúmeras oportunidades num 

mundo cada vez mais multicultural e competitivo. 

 

• METODOLOGIA CLIL 

A metodologia Content and Language Integrated Learning baseia-se na noção 

de que a linguagem é utilizada, de modo concomitante, para aprender e para 

comunicar, promovendo-se, assim, não só a competência linguística no que diz 

respeito ao domínio da língua, mas também no que se refere às diversas temáticas 

abordadas através da língua. Desta forma, estimula-se no aluno a consciência cultural, 

o espírito multilingue, e prepara-se a criança para os domínios académico e 

profissional, ao mesmo tempo que se asseguram níveis de motivação relativamente ao 

contexto escolar. 

É, portanto, relevante reforçar a ideia de que uma aula CLIL não é uma aula 

dedicada ao estudo da Língua Inglesa, mas sim um momento no qual o aspeto 

linguístico convoca o conteúdo a explicitar, bem como fomenta o desenvolvimento de 

competências ao nível cognitivo. Ao serem, simultaneamente, asseguradas as aulas de 

Matemática ou de Estudo do Meio, no caso do 1º Ciclo de estudos, por exemplo, 

considera-se que se favorece, a dimensão comunicativa da língua, bem como a sua 

utilização ao serviço do ensino e da aprendizagem. 

 

2.3.1.2. ESPANHOL 

A Língua Espanhola surge como ferramenta útil para um percurso académico e 

pessoal marcadamente desafiador. Para além da crescente importância, quer 

económica, quer política, que os países da América Central e do Sul vão ganhando, o 

castelhano é o quarto idioma mais falado no mundo, é a língua nativa de 7% da 

população mundial e é uma das línguas mais importantes em encontros internacionais 

e de negócio. 

Neste sentido, o St. Paul’s School está ciente da importância evidente da língua 

castelhana no percurso educativo dos nossos alunos. A disciplina de Espanhol, oferta 
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do Colégio para os alunos do 5.º ao 9.º anos (no ano letivo de arranque do projeto 

aplicar-se-á ao 5º ano de escolaridade), revela-se mais uma ferramenta valiosa para o 

curriculum dos nossos alunos. Ao longo destes ciclos de ensino, com uma carga horária 

de noventa minutos semanais, os alunos imergem na cultura hispânica, desenvolvendo 

competências linguísticas que lhes permitirão manejar com eficácia, e em contexto 

real, esta língua, para além de contactarem com aspetos da atualidade, quer no 

âmbito da economia, da literatura, do cinema, da música, da arte, numa visão crítica e 

integradora. 

 

2.3.1.3. ALEMÃO 

A Língua Alemã (no decurso deste triénio, a lecionar apenas à(s) turma(s) de 7º 

ano que venha(m) a integrar o projeto) é, sem dúvida, uma ferramenta valiosa numa 

sociedade internacional. Com mais de 120 milhões de falantes em todo o mundo, o 

Alemão é uma das línguas mais faladas na União Europeia, uma vez que é a língua 

oficial da Alemanha, Suíça, Áustria, Luxemburgo e Liechtenstein. 

Nas áreas de Gestão e Economia, a Língua Alemã é também amplamente 

utilizada, sendo a economia alemã uma das mais fortes em todo o mundo, com o 

maior número de exportações. O Alemão é também a segunda língua científica mais 

utilizada e é de extrema importância no ramo do turismo e da hotelaria. 

Por todas estas razões, proporcionamos aos nossos alunos a aprendizagem de 

uma quarta língua, durante o 3º ciclo do Ensino Básico, com a possibilidade de 

certificar o seu nível de proficiência em Alemão através dos exames do Instituto 

Goethe, Fit in Deutsch. 

 

2.3.1.4. LATIM 

A inclusão do ensino de Latim nos curricula do St. Paul’s School teve como razão 

primordial a necessidade de refletir sobre a Língua Portuguesa e de conduzir a um 

pensamento mais estruturado, reforçando a competência comunicativa e levando a 

uma análise que permita o relacionamento de culturas e saberes. Valoriza-se, assim, a 

articulação entre o passado e o presente, estabelecendo nexos de sentido entre as 
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nossas raízes histórico-culturais e a compreensão do mundo em que vivemos 

atualmente, assumindo-se o ensino do Latim como um pilar importante na construção 

do ser integral.  

O Latim representa mais de dois mil anos de cultura, foi a língua em que o 

mundo ocidental produziu, até ao século XVIII, a sua Ciência, Filosofia, Arte, Religião, 

História e é a base das línguas românicas, tendo ecos em línguas como o Inglês ou 

Alemão, que não tendo na sua base a Língua Latina, contêm na sua estrutura 

linguística uma enorme influência latina.  

Aprender Latim é, portanto, ter acesso a uma língua e a uma cultura milenares 

que fundaram a sociedade moderna, que transportam saberes nas áreas jurídica, 

educativa e da Medicina. O estudo do Latim obriga e encaminha ao rigor, exigindo a 

interiorização de métodos de leitura analítica, firmados num excelente domínio 

gramatical. Para a compreensão de um texto em Língua Latina, há que saber decompor 

e analisar frases. Este mecanismo pode levar a uma melhor compreensão da língua 

materna e à sua ampliação lexical, pois a descoberta da etimologia e do pensamento 

associativo levará a uma surpresa encantatória, capaz de motivar os alunos para a 

erudição.   

No St. Paul’s School, os alunos iniciam a aprendizagem da Língua Latina a partir 

do 3.º ano (1.º Ciclo). Neste ciclo de estudos, os alunos começam por adquirir as bases 

fundamentais para a compreensão da estrutura linguística e dá-se início ao estudo do 

universo mitológico e da cultura relacionada com a Antiguidade Clássica.  

O projeto percorre os 2.º e 3.º Ciclos, enquanto disciplina obrigatória, oferecida 

pelo Colégio, com a perspetiva de ser alargado, futuramente, ao Ensino Secundário, 

enquanto disciplina opcional dos Cursos Científico-Humanísticos.  

No St. Paul’s School, os alunos poderão ter acesso a uma certificação 

internacional em Língua Latina, em parceria com a University of Cambridge, na qual os 

examinandos são sujeitos a uma prova externa. Estes exames são realizados consoante 

o nível de aprendizagem em que se integre cada jovem, de acordo com o seu percurso 

na disciplina e na sequência da avaliação feita pelos professores, internamente. 
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É importante realçar que a classificação obtida, quer nos exames externos, quer 

na avaliação interna, será tida em consideração, no que diz respeito à atribuição dos 

quadros de Honra e Mérito, no final de cada ano letivo. 

 

2.3.1.5. FRANCÊS E MANDARIM  

A Língua Francesa continua a revelar particular relevo internacional, sendo uma 

das línguas oficiais da União Europeia e uma das mais referidas e prestigiadas em 

contexto de diplomacia. Nesse sentido, a sua oferta enquanto disciplina extracurricular 

faz sentido no contexto de um Colégio que se quer assumir multicultural, multilingue e 

com uma forte vertente internacionalizante. 

Por outro lado, dado o recente aumento da importância do Mandarim no 

contexto cultural e económico do nosso país, o St. Paul’s School optou por oferecer a 

aprendizagem desta língua como atividade extracurricular, a fim de proporcionar uma 

oportunidade para que todos os nossos alunos possam ganhar mais uma qualificação 

valiosa para o seu futuro. 

Os alunos interessados participam em sessões de ensino de Mandarim, podendo 

certificar o seu nível de proficiência, numa colaboração direta do Colégio com o 

Instituto de Estudos Orientais da Universidade de Coimbra.  

 

2.3.2. VALÊNCIAS/ CICLOS DE ENSINO: ESPECIFICIDADES 

2.3.2.1.  CRECHE 

 

Como mencionado nas mais recentes Orientações Curriculares para a Educação 

de Infância (ME-DEB, 2016), embora “a legislação do sistema educativo (Lei de Bases 

do Sistema Educativo, Lei Quadro da Educação Pré-Escolar) incluir apenas a educação 

pré-escolar a partir dos 3 anos, não abrangendo a educação para os 0-3 anos (creche), 

considera-se, de acordo com a Recomendação do Conselho Nacional de Educação, que 

esta é um direito da criança. Assim, importa que haja uma unidade em toda a 

pedagogia para a infância e que o trabalho profissional com crianças dos 0 aos 6 anos 

tenha fundamentos comuns e seja orientado pelos mesmos princípios” (p. 5). 
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No Colégio St. Paul’s School, a Creche, que inclui as valências de Berçário, Sala de 

1 ano e sala de 2 anos, é um espaço de aprendizagem ativa, onde se constrói o sentido 

da vida, se aprende a ser, a saber estar e a saber fazer. É um espaço privilegiado de 

descobertas e aprendizagens, no qual as crianças são os principais atores e serve de 

base para o desenvolvimento integral do futuro adulto. 

Na Creche, promovemos a oportunidade de vivenciar situações e experiências de 

aprendizagem diversificadas, possibilitando o desenvolvimento da imaginação criadora 

como procura de soluções, fomentando o contacto com novas realidades e valorizando 

as suas descobertas. 

Promovemos, no momento de integração e adaptação ao Colégio, o 

estabelecimento das relações com as famílias como pilar central da educação, criando 

uma relação estável, segura, afetuosa e estimulante que permita às crianças uma 

exploração integrada das diversas áreas, ao nível do conhecimento do mundo, da 

formação social e das expressões. 

As salas de Creche agrupam-se em concordância com as respetivas faixas etárias 

dos 6 aos 12 meses, dos 12 aos 24 meses e dos 24 aos 36 meses, e com base em 

objetivos gerais e específicos, adequados a cada grupo. Em cada ano letivo, é 

delineado um projeto de sala, que se constituiu como matriz referencial a toda a 

planificação diária elaborada pela Educadora. 

A valência de Creche surge como resposta educativa de excelência para bebés e 

crianças dos 4 meses até aos 3 anos. 

Na Creche, a ação dos agentes educativos fundamenta-se numa prática 

intencionalmente dirigida ao desenvolvimento integral desde tenra idade, num 

ambiente “sadio e seguro que encoraje interações positivas e que desperte nas 

crianças o desejo de explorar” (Cyer. 1996). 

A criança começa a interagir com o mundo que a rodeia desde que nasce, 

assimilando de imediato novos conhecimentos e atingindo cada nova meta durante 

um período relativamente curto, de total predisposição para adquirir uma 

determinada competência. 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

30 

No âmbito do parecer elaborado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE, 2011) 

relativamente à educação dos 0 aos 3 anos foram definidas as seguintes 

recomendações: 

• Conceber a educação dos 0 aos 3 como um direito e não apenas como 

necessidade social; 

• Assumir que a responsabilidade de educação inicial pertence às famílias; 

• Reconfigurar o papel do Estado na educação dos 0 aos 3 anos; 

• Atribuir um novo papel às autarquias e sociedade civil; 

• Diversificar e investir na qualidade dos serviços definindo linhas pedagógicas;  

• Elevar o nível de qualificação dos profissionais e das condições de trabalho 

apostando na sua formação inicial e contínua; 

• Intervir para prevenir; 

• Fomentar o desenvolvimento da investigação; 

• Valorizar a individualidade de cada criança, atendendo aos seus interesses e 

necessidades. 

 

Neste sentido, são destacadas três finalidades educativas que permitem configurar 

um modelo pedagógico para a Creche (Portugal, 2012): 

• Desenvolver na criança um sentido de segurança e autoestima positiva; 

• Desenvolver a curiosidade e ímpeto exploratório; 

• Desenvolver competências sociais e comunicacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

31 

 

 

2.3.2.2. JARDIM DE INFÂNCIA 

O Jardim de Infância é um espaço de aprendizagem ativa, onde se constrói o 

sentido da vida, se aprende a ser, a saber estar e a saber fazer. É um espaço 

privilegiado de descobertas e aprendizagens, no qual as crianças são os principais 

atores e serve de base para o desenvolvimento integral do futuro adulto. 

No Ensino Pré-Escolar, promovemos a oportunidade de vivenciar situações e 

experiências de aprendizagem diversificadas, possibilitando o desenvolvimento da 

imaginação criadora como procura de soluções, fomentando o contacto com novas 

realidades e valorizando as suas descobertas. 

Promovemos, no momento de integração e adaptação ao Colégio, o 

estabelecimento das relações com as famílias como pilar central da educação, criando 

uma relação estável, segura, afetuosa e estimulante que permita às crianças uma 

exploração integrada das diversas áreas, ao nível do conhecimento do mundo, da 

formação social e das expressões. 

As salas do Jardim de Infância, agrupam-se em concordância com as respetivas 

faixas etárias dos 3, 4, e 5 anos, e com base em objetivos gerais e específicos, 

adequados a cada grupo. Em cada ano letivo, é delineado um projeto de sala, que se 

Creche 

Sala de Berçário Sugar Babies  
1 Educadora responsável 

1 Auxiliar em permanência 

Sala dos 12 aos 24 meses  Little Dreams 
1 Educadora 

1 Auxiliar 

Salas 24 aos 36 meses Swetties  
1 Educadora 

1 Auxiliar 
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constituiu como matriz referencial a toda a planificação diária elaborada, de forma 

conjunta, pela Educadora e pela Professora de Inglês. 

�  Princípios Orientadores 

No Jardim de Infância do St. Paul’s School, orientamos a nossa ação pedagógica 

no sentido de conduzir a criança a um desenvolvimento físico, intelectual e social 

harmonioso. 

Esse desenvolvimento é alcançado pela promoção de experiências de 

aprendizagem, dotadas de intencionalidade educativa, que englobem as áreas 

cognitiva, linguística, emocional, afetiva, relacional e social, psicomotora, artística e 

criativa. A este pressuposto alia-se um ensino bilingue, acreditando-se que a imersão 

numa língua estrangeira, nos primeiros anos de vida, é saudável e recomendável, do 

ponto de vista neurológico, uma vez que o cérebro possui, ainda, a plasticidade ideal 

para realizar novas aprendizagens. Curiosa e aberta às novidades, a criança torna-se 

fluente em pouco tempo, adquire destreza em idiomas, no geral, constrói um 

repertório linguístico diferenciado e alcança a possibilidade de vivenciar a diversidade 

cultural. 

Deste modo, está presente, diariamente, em cada sala, uma Professora de Inglês, 

que colabora no ensino da língua, criando-se uma relação estreita entre o trabalho 

promovido pela Educadora e pela Docente de Língua Inglesa, de forma a possibilitar à 

criança a vivência de uma crescente diversidade cultural. 

Neste período de desenvolvimento do aprendente, inicia-se a sua formação 

como cidadão, incutem-se regras de autoafirmação e de respeito pelo outro, como o 

direito a falar e a ouvir, a esperar pela sua vez e a colaborar, a encontrar satisfação no 

que se faz, assim como se cuida a aprendizagem dos sentidos de responsabilidade e 

solidariedade.  

Ao longo do período de frequência do Jardim de Infância, ocorrem mudanças 

importantes do ponto de vista cognitivo, tais como a evolução do pensamento 

simbólico e da linguagem e o aumento, em número e em complexidade, das formas de 

expressão e comunicação. Esta evolução manifesta-se e promove-se através de jogos e 

de atividades individuais e coletivas, que permitam desenvolver a capacidade de 
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observação, a memória, a linguagem, o raciocínio lógico-matemático, a imaginação e a 

expressão das emoções, e ainda intensificar e alargar as relações sociais das crianças. 

O papel do Educador é o de orientar este processo de aprendizagem, 

estimulando o prazer da descoberta, do conhecimento e da curiosidade, permitindo às 

crianças vivências e experiências dinâmicas e ativas, partilhadas em ambientes 

diversificados.  

A relação entre a família e o Colégio é privilegiada, nesta fase, pois o 

envolvimento dos Encarregado de Educação na vida escolar dos seus filhos assume-se, 

não tanto como um direito, mas mais como uma responsabilidade, à qual acresce 

valor. São eles quem, através de uma participação ativa, se constitui como recurso 

válido para assegurar uma ação educativa coerente e um bom nível de qualidade na 

formação integral dos alunos, em colaboração com os Educadores. 

Deste modo, a formação da criança, na Educação Pré-Escolar, é particularmente 

favorecida por uma parceria responsável, dinâmica e contínua entre a família e a 

comunidade educativa. 

�  Objetivos 

Constituem objetivos do Jardim de Infância, além dos previstos no Artigo 10.º, da 

Lei nº. 5/97, de 10 de fevereiro, os seguintes: 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Aquisição do Inglês como segundo língua; 

c) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel 

enquanto membro da sociedade; 

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de 

linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética 

e de compreensão do mundo; 
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f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades, 

promovendo a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar à participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade; 

j) Promover o desenvolvimento individual da criança, tendo em conta as suas 

necessidades individuais; 

k) Capacitar a criança de competências e conhecimentos necessários para o 

sucesso, respeitando a sua individualidade; 

l) Fomentar a descoberta, a criatividade e a reflexão, desenvolvendo 

progressivamente a sua autonomia; 

m) Integrar, corretamente, a criança na comunidade que a rodeia;  

n) Desenvolver competências na leitura e na escrita;  

o) Promover o raciocínio lógico-matemático; 

p) Promover a responsabilidade e autonomia de cada criança; 

q) Preparar os alunos para uma boa transição para o 1º Ciclo.   

 

� Caraterização, recursos materiais e humanos 

Relativamente às infraestruturas, o Jardim de Infância possui um espaço 

reservado para Berçário três salas de aulas divididas pelas três faixas etárias (3, 4 e 5 

anos de idade), instalações sanitárias para meninas e para meninos, uma cozinha, uma 

sala de refeições, um recreio, uma sala de professores e uma sala de reuniões. 
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Os recursos que existem, neste Jardim de Infância, encontram-se distribuídos 

pelas salas de aula. Entre eles encontram-se, a título exemplificativo, diversos 

materiais de apoio ao ensino da Matemática, tais como Cuisenaire, calculadores, 

geoplanos, tangrans, puzzles, materiais para apoio à Expressão Plástica (tintas, colas, 

cartolinas, papéis diversos, pincéis), material audiovisual diverso (computadores e 

quadros interativos), material de motricidade para o espaço livre (triciclos, balancés e 

escorregas), Bibliotecas de sala e internet wireless. 

O Jardim de Infância dispõe de um corpo docente jovem, mas experiente, que 

acredita que, como agente fundamental do ato educativo, é capaz de, através da sua 

atuação, preparar alunos para o percurso educativo que, invariavelmente, se seguirá. 

O corpo docente é constituído por três Educadoras e duas professoras de Inglês, 

professores especialistas nas áreas das expressões, nomeadamente, um professor de 

Expressão Musical, um professor de Motricidade Infantil e um professor de Oficina 

Multimédia. O trabalho em equipa e a preocupação com a formação contínua são 

aspetos pelos quais pugnamos, promovendo ações de formação específicas e 

facilitando a participação em ações de formação, no exterior.  

Esta valência de ensino conta, ainda, com a colaboração de uma empregada de 

limpeza e de uma cozinheira. 

Jardim de Infância 

Sala 3 anos Green Room  

1 Educadora 

1 Auxiliar 

1 Professora de Inglês 

Sala 4 anos Yellow Room  

1 Educadora 

1 Auxiliar 

1 Professora de Inglês 

Salas 5 anos Pink Room  

1 Educadora 

1 Auxiliar 

1 Professora de Inglês 
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Considerados como principal razão de existência de uma Escola, os alunos estão 

no centro de toda a nossa atividade educativa.  

Os alunos matriculados no Jardim de Infância são distribuídos por 3 salas, de 

acordo com a sua faixa etária (3, 4 e 5 anos), pertencendo, na generalidade, a um meio 

socioeconómico diferenciado e a estruturas familiares tradicionais. Maioritariamente, 

os Encarregado de Educação possuem um grau académico superior e estão a exercer 

funções na sua área de formação. 

 Os Pais, como primeiros educadores e primeiros responsáveis pela educação 

dos seus filhos, não podem, de modo algum, demitir-se da missão de educar. Daí que a 

relação Pais e/ou Encarregado de Educação/Escola seja, cada vez mais, um imperativo 

educativo e uma preocupação do nosso Projeto. Considerando a realidade complexa e 

diferenciada da escola, é fundamental envolver todos os agentes educativos, no 

sentido de envidar esforços, por forma a contribuir para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da criança e, assim, permitir uma melhor adequação dos resultados das 

aprendizagens às expetativas das famílias. 

No Jardim de Infância, a comunicação privilegiada entre Colégio e os 

Encarregado de Educação é feita através da Caderneta do Aluno, na qual é realizado 

um registo diário da adaptação e evolução da criança ao longo do ano letivo. 

Semanalmente, procede-se ao envio de memos, compostos por registos fotográficos e 

descritivos do trabalho realizado em todas as disciplinas.  

 

�  Organização Pedagógica  (Conselho de Docentes) 

 “O desenvolvimento pessoal do professor dignifica-se e ganha força quando ele 

participa na construção do seu próprio conhecimento através de trocas refletidas sobre 

a sua prática, de debates críticos sobre a função da profissão docente e da 

implementação de uma dinâmica de formação na escola.” (Nóvoa, 1991)   

 

Os diferentes intervenientes do Jardim de Infância reúnem-se mensalmente, 

corporizando o Conselho de Docentes. O corpo docente reúne-se com a Diretora 

Pedagógica do St. Paul’s School, trimestralmente, constituindo-se, assim, o Conselho 
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Escolar. Em Conselho de Docentes, discutem-se aspetos relacionados com a 

planificação e organização curricular; a adoção de medidas de gestão flexível dos 

currículos, destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; os horários 

escolares e a calendarização de atividades; a coordenação de procedimentos e formas 

de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 

avaliação das aprendizagens; os resultados da aprendizagem obtidos e refletidos no 

sucesso educativo dos alunos.      

 

� Oferta Curricular/Matriz Curricular  

No contexto de Jardim de Infância, todas as salas contemplam um horário letivo 

de vinte cinco horas semanais. A componente letiva semanal de Inglês é de dez horas. 

Na componente letiva, figuram igualmente as aulas de Motricidade Infantil, 

realizadas duas vezes por semana, em períodos de quarenta e cinco minutos; e de 

Expressão Musical e de Oficina Multimédia, efetuadas uma vez por semana, com a 

mesma duração. Nestas áreas disciplinares, a Educadora da sala apoia o grupo, 

trabalhando em conjunto com os respetivos professores. 

De acordo com as Orientações para a Educação Pré-escolar definidas no 

Despacho nº 5220/97 de 10 de Julho, “Área” designa “formas de pensar e organizar a 

intervenção do educador e as experiências proporcionadas às crianças”, tendo como 

referência as grandes áreas do desenvolvimento enunciadas pela Psicologia. 

De acordo com as Orientações para a Educação Pré-escolar definidas no 

Despacho n.º 9180/2016, os conteúdos das diferentes áreas pressupõem a interligação 

entre desenvolvimento e aprendizagem. Desta forma, definem-se, no Jardim de 

Infância, as seguintes áreas de conteúdo: 

- Formação Pessoal e Social; 

- Expressão e Comunicação, incorporando os domínios da Educação Física; 

domínio da Educação Artística, sendo que este abrange o subdomínio: das Artes 

Visuais, do Jogo Dramático/Teatro, da Música e da Dança; o domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à Escrita e o domínio da Matemática; 

- Conhecimento do Mundo. 
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A implementação da disciplina de Oficina Multimédia no Jardim de Infância visa 

a aplicação de conceitos inerentes às Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC). Esta disciplina potencia a articulação dos conteúdos abordados em sala de aula, 

favorece a aquisição de hábitos de trabalho e, simultaneamente, sedimenta o 

conhecimento tecnológico, em quadro operacional interdisciplinar, ao mesmo tempo 

que promove a utilização segura e responsável da internet, a médio/longo prazo. 

No âmbito da Motricidade Infantil, proporciona-se um leque de experiências e 

vivências motoras, destinadas a fomentar um desenvolvimento harmonioso e uma 

integração social bem sucedidas, através do relacionamento da criança com o seu 

próprio corpo, com o mundo e com os outros. 

Sendo a Música uma linguagem universal, é importante que a criança seja 

sensibilizada, desde muito cedo, para a sua vivência plena.  

Na Educação Pré-Escolar, este domínio assume um papel primordial na formação 

e aquisição de competências e aprendizagens das crianças. A iniciação musical 

proporciona desafios coletivos e pessoais que contribuirão para a construção da sua 

identidade pessoal e social. 

No Jardim de Infância, uma professora de Inglês leciona, diariamente, durante 

duas horas, conteúdos desta disciplina, aos alunos das diferentes salas. A Educadora e 

a Professora garantem a articulação de conteúdos, estabelecendo uma uniformização 

dos temas abordados nas duas línguas. 

A Escrita, a Leitura e a Matemática fazem parte do quotidiano de cada criança e 

cabe, portanto, ao Colégio ser facilitador do processo emergente de decifração dos 

códigos linguístico e matemático. É durante a frequência do Jardim de Infância que a 

criança adquire competências que permitem a sua descodificação e que, 

posteriormente, se tornarão num instrumento lógico e analítico do seu pensamento.  

 

Os Cadernos de Atividades promovem: 

•  o desenvolvimento do domínio óculo-motor; 

•  o aperfeiçoamento do manuseamento correto dos materiais; 

•  a aquisição das competências na aprendizagem da leitura e da escrita; 
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•  o reconhecimento e o traçado seguros das vogais e consoantes em letra de 

imprensa; 

•  o aperfeiçoamento da realização de tarefas relacionadas com os traços, que 

servem de preparação caligráfica para a aquisição da letra manuscrita, nos 5 anos; 

•  a aquisição segura dos algarismos e quantidades que estejam compreendidas 

entre o 1 e o 100, também nos 5 anos; 

•  a iniciação às operações de adição e subtração. 

  

 No que concerne à coadjuvação com o 1º Ciclo, é estabelecida uma ponte 

pedagógica e contínua entre os professores do referido ciclo de ensino e as 

Educadoras e respetivas professoras de Inglês. Numa primeira fase, um representante 

do 1º Ciclo, em conjunto com a Educadora, desenvolve, no contexto do Jardim de 

Infância, atividades relacionadas com iniciação à leitura e à escrita. Numa fase 

posterior, os alunos dos 5 anos deslocam-se, semanalmente, ao contexto do 1º Ciclo, 

com o objetivo de se familiarizarem com as professoras e a matriz currículo do 

primeiro ano. 

 

� Articulação com Departamento Psicopedagógico 

As Educadoras estão atentas ao desenvolvimento global das crianças. Desde a 

idade dos 2 anos, as crianças manifestam, por vezes, dificuldades significativas na 

aquisição de competências básicas para a sua faixa etária. Quando ocorrem situação 

destas, os Encarregado de Educação são convocados para uma reunião com a 

Educadora e um técnico do Departamento Psicopedagógico. Pretende-se, com esta 

medida, definir estratégias que promovam uma intervenção precoce eficaz, nas áreas 

do desenvolvimento identificadas com um nível de proficiência abaixo do esperado. 

Quando as crianças atingem a faixa etária dos 5 anos, é realizada uma avaliação 

através da aplicação da Escala de Desenvolvimento Mental de Ruth Griffths – dos 2 aos 

8 anos. Os denominados “testes de maturidade” são aplicados individualmente e fora 

do contexto de sala de aula. 
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Esta avaliação atesta que as crianças têm os pré-requisitos motores e cognitivos 

para integrar o 1º Ciclo com as competências necessárias.  

� Avaliação interna (natureza e critérios)  

É na transição para o Jardim de Infância que a criança começa a moldar as 

competências e habilidades sociais, evoluindo para comportamentos que a poderão 

levar a níveis de desenvolvimento superiores. Nesse espaço feito de comunicações 

interpessoais, vivenciam-se as primeiras transições, os primeiros conflitos e os 

primeiros confrontos com uma realidade não tão protegida quanto a familiar. A 

frequência de um contexto formal tem-se tornado, assim, indispensável para 

proporcionar às crianças vivências alargadas, relevantes e adequadas. 

Trabalhar de forma qualitativamente superior em Educação de Infância 

pressupõe que o Educador seja capaz de responder adequadamente à diversidade das 

experiências vividas na infância, observável nos diferentes contextos educativos. O 

Educador deverá ser um profundo conhecedor das áreas de conteúdos que aborda e 

utilizar estratégias de documentação e avaliação que fundamentem o 

desenvolvimento do currículo, os processos de ensino e de aprendizagem.  

A avaliação, no nosso Colégio, é entendida como um meio de recolha de 

informação indispensável a todo o processo de ensino–aprendizagem. A observação é 

o nosso principal instrumento de avaliação. É feita de forma sistemática e contínua, 

sem juízos de valor, e com o objetivo de reformular e melhorar a nossa prática 

pedagógica. 

Com base nas observações que fazemos, cada responsável de sala preenche, 

trimestralmente, uma grelha de competências (agrupadas por idade) e apresenta uma 

reflexão com informações globais das aprendizagens mais significativas de cada 

criança. O percurso educativo de cada aluno é documentado, de forma sistemática, no 

processo individual que o acompanha ao longo da sua vida escolar.   

O processo de adaptação no Jardim de Infância é um período de integração da 

criança no seu contexto familiar e escolar. Cada criança é respeitada na sua 

individualidade e merece a nossa especial atenção, neste momento de adaptação à 

realidade escolar. Para garantir que a transição do ambiente familiar para o escolar 
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decorra da melhor maneira possível, o Colégio promove uma adaptação gradual, 

planeada em conjunto com cada família, respeitando a especificidade de cada criança.  

Numa primeira fase, a criança visita e conhece os diferentes espaços do Jardim 

de Infância para que se familiarize com o ambiente escolar antes do início das 

atividades. 

Posteriormente, é agendada uma reunião individual com cada família para 

recolha de dados anamnésicos (sobre o nascimento, percurso e particularidades da 

criança, como hábitos alimentares, de sono, restrições, autonomia, entre outras). 

Nos primeiros dias de escola, permitimos que a criança tenha um horário mais 

flexível e/ou reduzido, até que se sinta confortável nos espaços e segura com os novos 

adultos de referência.   

Promovemos o contacto diário com todos os pais, através de conversas e/ou 

registos no caderno individual do aluno, ou telefonicamente, se necessário.  

No St. Paul’s School recebemos crianças de várias nacionalidades. Essas crianças 

e famílias são acolhidas e acompanhadas por um tradutor que participa no processo de 

adaptação e no decorrer do percurso escolar, facilitando desta forma a integração a 

nível social e cultural.    

Apostamos num ambiente em que exista cumplicidade, troca de ideias e 

sugestões. A articulação entre a escola e a família é fundamental, para que possamos 

promover uma adaptação e integração harmoniosas para todas as crianças.  

� Normas de funcionamento  

O St. Paul’s School está aberto das 7h30 às 19h todos os dias do ano (exceto 

sábados, domingos e feriados nacionais). A frequência dos alunos decorre, apenas, 

entre os meses de setembro e julho.  

Durante os períodos letivos (previamente calendarizados pelo Ministério da 

Educação), a chegada de todas as crianças do Jardim de Infância deverá ser feita até às 

8h30. Após este horário, a criança é recebida e encaminhada para a respetiva sala. É 

obrigatório o uso de uniforme ou modelo desportivo do Colégio, de acordo com as 

atividades planeadas para o dia.  
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No dia do seu aniversário e durante as interrupções letivas, as crianças podem 

dispensar o uniforme, com exceção do período da colónia de praia, no qual o uso do 

fato de banho do Colégio é sempre obrigatório. 

� Celebrações/Eventos/Visitas de Estudo 

- Slepping at St. Paul’s 

O Colégio promove, na fase inicial de cada ano letivo, atividades com o objetivo 

de proporcionar ocasiões de convívio e partilha entre todos os membros da 

comunidade educativa.  

Uma das iniciativas que mais concorre para a plena integração dos alunos ocorre 

na segunda semana de aulas. Enquanto os mais novos (alunos dos 5 anos e do 1º Ciclo) 

participam num “acantonamento”, pernoitando nas suas salas habituais, os mais 

velhos trazem tendas de casa e montam um acampamento, ao ar livre, distribuindo-se 

pelos relvados sintéticos dos nossos recintos desportivos.  

No dia do evento, após o período de aulas, os alunos organizam-se, com os 

respetivos Educadores, Professores titulares e Diretores de Turma, preparando 

convenientemente os diferentes espaços. Desde o final da tarde até à noite, são 

realizadas inúmeras atividades, tais como jogos, histórias e representações para os 

mais pequenos; concertos realizados por diversas bandas constituídas por alunos do 

Colégio e uma discoteca ao ar livre. É, ainda, possível contar com atuações de alunos 

que participam nas nossas atividades extracurriculares (música, dança, teatro, entre 

outras) e também com um dos momentos mais emblemáticos, uma fogueira 

gigantesca, em redor da qual todos se reúnem em alegria e celebração.  

Habitualmente, este evento decorre a uma sexta-feira, sendo que, na manhã 

seguinte, o Colégio abre as portas e convida todos os Encarregado de Educação a 

tomar o pequeno-almoço com os alunos e professores. Esta atividade é encarada por 

todos como um importante mote para o arranque do ano letivo, que incute nos alunos 

alegria, orgulho e motivação para abraçar, com determinação, os desafios do ano 

letivo que se inicia. 
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- United Nations Day 

Este evento, organizado anualmente, assinala o “Dia das Nações Unidas” e tem 

como principal objetivo celebrar a unidade de todos os povos do mundo, aceitando as 

diferenças e as diversidades culturais como um património coletivo, que deve ser 

respeitado e assumido por todos.  

O dia é assinalado com uma reunião de todos os alunos do Colégio, em frente ao 

edifício central, durante a manhã. Cada turma se faz acompanhar de cartazes, cujas 

mensagens pretendem precisamente ir ao encontro do espírito de união e de 

fraternidade universal. Para fechar o evento, alguns alunos tomam a palavra e leem 

ensaios e textos de reflexão em Língua Inglesa, com temáticas evocadas no espírito da 

efeméride. 

   Para esta celebração, as crianças do Jardim de Infância preparam uma coroa ou 

bandeira com as cores do arco-íris e uma pomba da paz. 

- Halloween 

Halloween é um evento de caráter marcadamente anglo-saxónico, evocando 

uma tradição que, até há bem pouco tempo, ainda não estava enraizada na cultura 

portuguesa. Além das tradicionais máscaras, cuja temática pretende associar-se ao 

teor desta celebração, o dia de Halloween conta com o habitual “trick-or-treat”. 

- Festa de Natal 

A festividade natalícia é um momento particularmente simbólico, na vivência do 

nosso Colégio, não apenas pelo espírito da época que é assinalada, mas também pelo 

empenho e dedicação de alunos e professores na preparação de um evento que se 

dirige a toda a comunidade educativa. A festa de Natal tem sempre como fio condutor 

uma representação teatral e musical, protagonizada pelos nossos alunos. É assumido o 

conceito de “espetáculo” e tradicionalmente a prestação dos nossos artistas de palmo 

e meio evidencia as inúmeras qualidades que possuem, quer a nível pessoal, quer 

artístico. 
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- Carnaval no St. Paul’s 

Esta festividade assinala as brincadeiras de Carnaval com desfiles e concursos de 

máscaras, jogos, música e torneios, que decorrem ao longo do dia.  

 - Family Day 

Este deverá ser o evento mais significativo da nossa programação anual. Trata-se 

de um momento no qual os professores, alunos e funcionários do Colégio se 

organizam para receber todas as famílias com quem temos o privilégio de trabalhar ao 

longo do ano letivo. 

 O Family Day ocorre, anualmente, no mês de junho, tratando-se de uma 

ocasião privilegiada para apresentar um balanço do trabalho desenvolvido com os 

alunos, ao longo do ano. Há lugar a exposições relacionadas com o âmbito das várias 

disciplinas e áreas do saber, demonstrações das atividades extracurriculares e torneios 

desportivos, que incluem a organização de jogos entre professores, alunos e 

Encarregado de Educação.  

Esta celebração está sempre subordinada a um tema, que orienta toda a 

preparação do espaço do Colégio, para receber as famílias desde as salas dos 3 anos.

 No Jardim de Infância são organizadas atividades lúdicas, ao longo do dia, tais 

como modelagem de balões, pinturas faciais, insufláveis e contadores de histórias. 

- Dia Internacional da Criança 

Esta é uma data celebrada no Colégio com grande entusiasmo, pois pretende 

assinalar a alegria característica da infância. Assim, são organizadas atividades lúdico-

pedagógicas, dentro ou fora do Colégio, com o objetivo de proporcionar aos nossos 

alunos a celebração de uma das fases mais marcantes da sua vida e do seu percurso 

escolar. 

  - Dia de São Valentim 

O Dia de São Valentim é assinalado como o “Dia da Amizade”, no qual são 

promovidos os afetos e valores da partilha, cooperação e entreajuda entre todas as 
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crianças. Neste dia, as crianças trocam presentes ou pequenas lembranças, que 

materializam o espírito preconizado. 

- Aniversários 

No dia do seu aniversário, os alunos são dispensados do uso do 

uniforme/equipamento desportivo do Colégio e as famílias são convidadas a realizar 

uma festa no contexto de sala de aula. 

- Visitas de Estudo 

De acordo com os conteúdos programáticos abordados, realizar-se-ão visitas de 

estudo, sempre que oportuno e como forma de enriquecimento curricular. O contacto 

com novas realidades dará à criança uma nova perspetiva dos assuntos tratados em 

sala de aula. 

 Os pais ou Encarregado de Educação deverão autorizar a deslocação do seu 

educando a passeios e visitas guiadas, após tomarem conhecimento da informação 

que enquadra a referida atividade. 

- Praia 

Durante as três últimas semanas do calendário escolar, é realizada uma colónia 

de praia durante a manhã, com saída às 8h30 e hora de chegada prevista entre as 

12h30 e as 13h, em transporte assegurado pelo Colégio. Durante este período, é 

obrigatório o uso do uniforme de motricidade, do fato de banho e da mochila do 

Colégio.  

 Todas as crianças são supervisionadas pelo educador responsável de sala e 

pelos colaboradores necessários ao número de crianças que acompanham, tal como 

estipulado por lei. 

- Viagem de Finalistas do Jardim de Infância 

No final do ano letivo, a sala dos 5 anos realiza uma viagem de finalistas, com o 

objetivo de celebrar a conclusão do seu percurso nesta valência de ensino. 
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- Atividades não letivas 

Durante o período não letivo, é organizado um programa de atividades lúdico-

pedagógicas, dinamizadas por uma Educadora e uma Professora de Inglês, com o apoio 

das auxiliares de ação educativa. 

 

2.3.2.3. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

� Princípios Orientadores 

O 1º Ciclo do St. Paul’s School oferece um currículo bilingue, em Português e 

Inglês, que assenta a sua ação educativa em valores de excelência académica e moral, 

promovendo a proficiência linguística em Língua Inglesa. É objetivo do Colégio 

assegurar um elevado nível pedagógico, de forma a garantir um ensino de qualidade e 

a proporcionar aos alunos uma sólida formação pessoal, construída através do 

desenvolvimento e aprimoramento da aquisição de conteúdos programáticos, bem 

como do desenvolvimento de competências, valores e comportamentos, tendo como 

prioridade e missão formar cidadãos seguros e responsáveis, do ponto de vista 

humano e intelectual.  

A metodologia didático-pedagógica assenta, em grande parte, na atividade do 

aluno, partindo do princípio de que este é o principal agente da sua própria 

aprendizagem, cabendo ao professor a tarefa de organizar e orientar as atividades e de 

assegurar um ambiente de trabalho estruturado, assim como um clima de empatia 

entre os diferentes intervenientes em sala de aula.  

Este modelo de ensino contempla ainda as Primary School Assemblies, que 

preconizam a promoção e o desenvolvimento da inteligência interpessoal, 

potenciando, nos alunos, a preocupação com o bem-estar dos demais. Nestes 

encontros, são incutidos valores caracterizadores de uma comunidade educativa 

atenta e responsável, tais como o de tolerância, honestidade, partilha, igualdade, 

respeito e cooperação. 

Tendo como premissa o artigo 8º, nº 2 da Lei de Bases do Sistema Educativo, que 

dispõe que “a articulação entre os Ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva, 
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conferindo a cada Ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o Ciclo anterior, 

numa perspetiva de unidade global do Ensino Básico”, o St. Paul’s School desenvolveu 

o Projeto de Grafomotricidade, que consiste na aquisição de competências que 

permitem a sua descodificação e que, posteriormente, se tornarão num instrumento 

lógico e analítico do seu pensamento. Este projeto visa uma transição harmoniosa do 

Jardim de Infância para o 1º Ciclo e promove a interligação dos dois níveis de ensino, 

incorporando saberes e perspetivas, potenciando as possibilidades de interação e 

estimulando os processos de aprendizagem.  

�  Oferta Curricular / Matriz Curricular 

A matriz curricular do 1º Ciclo, no St. Paul’s School, destaca-se pela sua 

especificidade e exigência, bem como pela organização curricular 

multi/inter/transdisciplinar. Neste contexto, promove-se um ensino personalizado, nas 

diferentes áreas curriculares disciplinares, que se traduz numa abordagem individual 

ou em pequeno grupo, de acordo com as características específicas dos alunos. 

Corporiza-se, assim, uma prática de educação efetiva que concretiza, para além do 

aspeto cognitivo, a interligação com os aspetos ético, estético e afetivo das 

aprendizagens, tomando como linha orientadora a estabilidade de uma atuação 

sistemática, que alie valores e afetos. 

No âmbito da área disciplinar de Português, são aprofundados conteúdos e 

saberes em quatro domínios de referência: Oralidade, Leitura e Escrita, Educação 

Literária e Gramática, através da sistematização de unidades, regras e processos 

gramaticais, fazendo uma utilização sustentada do Português Padrão. Promove-se, 

também, o contacto com a Escrita Criativa e com a Literatura Infanto-Juvenil, que se 

detém sobre as diversas obras do Plano Nacional de Leitura.  

No 1º Ciclo, o ensino do Inglês e da cultura anglo-saxónica foi concebido de 

forma a permitir uma articulação entre a aprendizagem de uma língua estrangeira e as 

restantes áreas constituintes da Matriz Curricular. Assim, são lecionadas as disciplinas 

de Inglês, na vertente oral e escrita, e de Social Studies em que são ministrados 

conteúdos relativos ao conhecimento do meio natural e social. Nos diferentes anos, 
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são, ainda, abordadas diversas obras de literatura inglesa, de acordo com a acuidade 

leitora dos alunos, com o objetivo principal de os tornar fluentes na Língua Inglesa. 

Na área da Matemática, para além do domínio dos conteúdos preconizados em 

sede de programa ministerial – Números e Medidas, Geometria e Medida e 

Organização e Tratamento de Dados – foi introduzida a disciplina de Matemática 

Experimental, subdividida em dois segmentos: Xadrez e Atividades Experimentais. A 

oferta formativa de Xadrez tem como finalidade estimular a atenção, a concentração, a 

memória, a lógica e o raciocínio, surgindo como mais uma ferramenta capaz de 

potenciar, com maior proficiência, o uso de diferentes regras e procedimentos, através 

do desenvolvimento de quadros mentais de maior complexidade. As Atividades 

Experimentais assumem um caráter essencialmente prático e surgem como 

“descodificadoras” de conceitos matemáticos mais abstratos, através do 

desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo e da aquisição de competência na 

comunicação e na argumentação matemáticas, permitindo estabelecer ligações entre 

os conteúdos matemáticos e ajudando a compreender a complexa rede de relações 

subjacentes. 

No contexto da disciplina de Estudo do Meio, o aluno é iniciado na análise, 

interpretação e compreensão da realidade do mundo natural e social, intentando uma 

primeira abordagem ao método científico. Nos 3º e 4º anos, a operacionalização 

ocorre por via da segmentação nas áreas de História, Ciências, Geografia e Social 

Studies, promovendo, não só a aquisição de conceitos e conteúdos específicos, como 

também o desenvolvimento de métodos de observação e experimentação. É nosso 

intuito dar sequência efetiva ao Programa de Formação em Ensino Experimental das 

Ciências, desenhado para o 1.º ciclo, sob a chancela do DGIDC, de acordo com o qual 

«(…) o ensino experimental das ciências nos primeiros anos de escolaridade pode 

contribuir de forma decisiva para a promoção da literacia científica, potenciando o 

desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma cidadania 

interveniente e informada e à inserção numa vida profissional qualificada.». 

A implementação da disciplina de Oficina Multimédia no 1º Ciclo visa a aplicação 

de conhecimentos relativos às tecnologias da informação e da comunicação (TIC). A 
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lógica da interdisciplinaridade potencia a articulação dos diversos conteúdos 

abordados nas diferentes áreas, favorece a aquisição de hábitos de trabalho e, 

simultaneamente, favorece o conhecimento tecnológico. 

Através da disciplina de Expressão e Educação Físico Motora, o Departamento 

de Educação Física e Desporto fomenta a prática da atividade física para um 

desenvolvimento eclético e harmonioso, promovendo diversas situações de confronto 

controlado, de interação (cooperação e oposição) e sustentando a unidade das áreas 

motora, cognitiva e da relação afetiva. 

O desenvolvimento das capacidades musicais da criança constitui o principal 

objetivo da formação musical no 1º Ciclo. Através da disciplina de Expressão e 

Educação Musical pretende-se, acima de tudo, desenvolver o potencial criativo de 

cada aluno, ajudando-o a compreender o papel da música junto da comunidade e do 

mundo, como forma de expressão universal. 

A Expressão e Educação Plástica são áreas inseridas na nossa matriz curricular 

como meio de proporcionar a cada criança, não só uma oportunidade de observar e 

manipular a matéria, de forma criativa, como também de comunicar ao exterior a sua 

particular visão do meio e de compartilhar com os outros o seu estado emocional. 

Simultaneamente, converte-se num meio de eleição para a iniciação das 

aprendizagens básicas da leitura e da escrita. É através do desenho, da pintura e da 

modelagem de formas que a criança melhor acede ao símbolo gráfico, à sua 

compreensão e respetiva utilização. 

Através da interpretação de jogos dramáticos, na exploração de situações 

imaginárias, pretende-se, essencialmente, que as crianças experimentem, através de 

diferentes meios, expressar a sua sensibilidade e desenvolver o seu imaginário. Estas 

atividades resultam em atuações dramáticas que são apresentadas à comunidade 

escolar, nos diversos eventos realizados durante o ano letivo, nomeadamente no 

Family Day, nos festejos de Halloween e Carnaval e na Festa de Natal, no âmbito da 

disciplina de Expressão e Educação Dramática. 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, numa redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho e tendo como principal objetivo um 
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desenvolvimento cultural e linguístico, com particular destaque para o conhecimento 

mais profundo da língua materna e das suas raízes, a integração do Latim-Língua e 

Cultura-  como oferta de escola reveste-se de uma crucial importância na formação 

das crianças, quer pelo valor intrínseco do conhecimento que agrega, quer pela função 

desse conhecimento na aprendizagem de valores fundamentais, da língua portuguesa 

e de outras disciplinas.  

No 1º Ciclo o Projeto “Pi” incide na expressão teatral do tema clássico e de 

outras atividades que promovem, de forma transversal, a educação para a cidadania e 

as tecnologias de informação e comunicação. 

� Estratégias de reforço pedagógico:  

- Apoios pedagógicos acrescidos/apoios individualizados/salas de 

estudo/Medidas de promoção do sucesso escolar 

Ao abrigo da sua autonomia pedagógica, o Colégio implementa diversificadas 

medidas de promoção do sucesso escolar, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 

2.º do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, nomeadamente 

um ensino personalizado nas diferentes áreas curriculares disciplinares, que consiste 

num serviço de apoio individual ou em pequenos grupos. É, assim, mobilizada a 

vertente cognitiva, mas também as vertentes ética, estética e afetiva das 

aprendizagens. 

Satisfazendo os níveis de exigência que caraterizam o nosso ensino, no âmbito 

de uma filosofia assente na pedagogia diferenciada centrada no aluno enquanto 

principal agente educativo, o St. Paul’s School dispõe de um conjunto de recursos 

específicos nas diferentes áreas do saber que visam encontrar respostas educativas 

para todas as dificuldades diagnosticadas em contexto escolar. 

De um modo geral, o St. Paul’s School coloca à consideração dos seus alunos 

recursos educativos facultados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado do 

Departamento Psicopedagógico.  
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Os apoios especializados desenvolvem-se, centrando-se na especificidade de 

cada aluno e visam, sobretudo, uma avaliação diagnóstica das suas dificuldades, a sua 

causa e a intervenção educativa necessária nos diferentes âmbitos. 

� PORTUGUÊS LINGUA NÃO MATERNA- PLNM  

Tendo em consideração o crescente aumento de alunos de proveniências 

geográficas diversas, tem sido desenvolvido um trabalho muito consistente no âmbito 

do ensino do Português Língua não Materna, com o objetivo de fomentar e facilitar a 

aquisição das competências previstas na matriz curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Neste contexto, os alunos beneficiam de Apoio Pedagógico Especializado, a cargo do 

departamento Psicopedagógico, que, em regime de prática concertada com o 

professor titular, procura estratégias adequadas às necessidades de cada discente. Por 

outro lado, com o objetivo de dar resposta a um aumento da procura de estudantes de 

origem chinesa, estes alunos são acompanhados em aulas de Português para Chineses, 

lecionadas por técnicos especializados falantes da língua e centradas no reforço das 

aprendizagens. 

Contamos, também, com o Apoio Pedagógico Personalizado, para alunos com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente, ao abrigo do Decreto-Lei 

3/2008, de 7 de janeiro, que visa uma intervenção direta, efetivada por docentes de 

Educação Especial, perante dificuldades de aprendizagem específicas identificadas em 

sede de avaliação, realizada após referenciação por parte dos intervenientes 

educativos.  

O Apoio Pedagógico Especializado incide em dificuldades específicas de 

aprendizagem e em dificuldades despoletadas por via de circunstâncias exteriores à 

escola, que comprometem a aquisição dos conteúdos.  

Os alunos poderão ainda beneficiar da aplicação de programas específicos de 

aprendizagem, elaborados pelos docentes titulares, que visam o reforço de conteúdos 

lecionados em contexto de sala de aula que podem ser complementados com apoios 

pedagógicos personalizados e com programas interdisciplinares, propostos, 

usualmente, pelo Conselho de Docentes e pelos responsáveis pela orientação 

educativa e pelo apoio pedagógico dos alunos, contando, em caso de necessidade, 
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com a intervenção direta de docentes de Apoio Pedagógico especializado do 

Departamento Psicopedagógico. 

� Coadjuvação 

O St. Paul’s School promove ainda a coadjuvação em sala de aula, valorizando 

experiências e práticas colaborativas que conduzam à melhoria do ensino. Esta 

coadjuvação é feita por docentes das diversas áreas, de forma a enriquecer as 

atividades planificadas, podendo ser desenvolvida no seio das delegacias, por ano, ou 

entre Ciclos. Nesta segunda vertente, os docentes do 1º Ciclo e do 2º Ciclos planificam 

as sessões e colaboram entre si, gerindo os conteúdos abordados, como meio 

facilitador de uma transição entre as duas valências. 

� Constituição de sessões de trabalho de preparação específica para as 

Provas de Aferição 

 O trabalho a efetuar em cada uma destas sessões é da responsabilidade dos 

professores das disciplinas específicas, com o objetivo de proporcionar aos alunos 

situações de treino e aperfeiçoamento de competências que concorram para um 

desempenho mais eficaz e mais consolidado. Este trabalho, paralelo ao realizado em 

sala de aula, assume, assim, um caráter sistemático, condição fundamental para a 

assunção, por parte dos alunos, de posturas mais seguras e progressivamente mais 

competentes. 

� Salas de estudo 

O Colégio dispõe de espaços de trabalho orientado por professores de diferentes 

áreas curriculares e vocacionados para os alunos em regime de frequência que 

pretendam consolidar e alargar conhecimentos, esclarecer dúvidas e beneficiar de 

apoio na execução dos trabalhos de casa. 

� Summer/Back to School Courses 

Os Summer/ Back to School Courses funcionam, exclusivamente, no período de 

férias escolares, nomeadamente no final e início do ano letivo, respetivamente, com o 

objetivo de facilitar uma sustentada interiorização de conceitos. Destinam-se aos 
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alunos referenciados pelos respetivos professores titulares, bem como a alunos que 

tenham recentemente ingressado no Colégio. Contemplam programas 

cuidadosamente estruturados nas áreas do Português, do Inglês e da Matemática. 

Deste modo, os Summer/ Back to School Courses promovem a aquisição da proficiência 

necessária para poder prosseguir, com qualidade, nas aprendizagens. 

� Plano de Acompanhamento Pedagógico 

O plano de acompanhamento pedagógico de turma ou individual é traçado, 

realizado e avaliado pelo professor titular, em articulação com outros técnicos de 

educação e em contacto regular com os Encarregado de Educação. 

Aos alunos que revelem, em qualquer momento do seu percurso, dificuldades de 

aprendizagem em qualquer disciplina é aplicado um plano de acompanhamento 

pedagógico, elaborado pelo professor titular em articulação com os restantes 

professores do conselho de turma, contemplando estratégias de recuperação que 

contribuam para colmatar as insuficiências detetadas. 

� Avaliação Interna 

As principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens 

no Ensino Básico, nomeadamente a inter-relação entre os processos de avaliação e as 

aprendizagens e as competências pretendidas, têm por base o documento legal de 

avaliação no âmbito da reorganização curricular do Ensino Básico, o Despacho 

Normativo nº 24-A/2012. 

A avaliação diagnóstica ocorre no início de cada ano letivo e sempre que se inicia 

uma nova unidade de ensino, a fim de permitir o eventual ajustamento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa, como principal modalidade de avaliação do Ensino Básico, 

assume um caráter contínuo e sistemático, visando a regulação do ensino e da 

aprendizagem, com recurso a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que 

ocorre, assim como das especificidades de cada área disciplinar ou não disciplinar. 
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A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese das informações 

recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e das competências definidas 

para cada área curricular disciplinar, conferindo particular atenção à evolução 

evidenciada pelo aluno, no conjunto dessas aprendizagens e competências. A 

avaliação sumativa tem lugar no final de cada período e de cada ano letivo e é 

expressa de forma qualitativa. A classificação obtida no final de cada período será o 

resultado da análise dos três domínios: aprendizagens, execução de tarefas e 

comportamentos/atitudes. 

Saliente-se ainda a importância da autoavaliação dos alunos dos 3º e 4º anos, 

que permite a sua participação ativa no processo de aprendizagem, bem como a sua 

perceção das respetivas dificuldades e progressos. 

� Provas de Aferição 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, o processo de avaliação interna é complementado com a 

realização de provas que visam a obtenção de resultados cuja validade tem por 

referência padrões de âmbito nacional, fornecendo indicadores da consecução das 

metas curriculares e dos conhecimentos dos conteúdos programáticos definidos para 

cada disciplina sujeita a prova de aferição. 

  A aferição externa é da responsabilidade dos serviços do Ministério da 

Educação e Ciência ou de entidades designadas para o efeito e compreende a 

realização de provas de aferição no 2º ano de escolaridade, nas disciplinas de 

Português e Estudo do Meio, Matemática e Estudo do Meio, de Expressões Artísticas e 

de Expressões Físico-Motoras, de acordo com o regulamentado pelo Despacho 

normativo nº1-A/2017.  

As provas de aferição destinam-se a aferir o grau de desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios de avaliação definidos a nível 

nacional e incidem sobre os conteúdos definidos nos programas, obedecendo às metas 

curriculares em vigor definidas para os respetivos ciclos do Ensino Básico. 

O Colégio, ao longo do ano letivo, efetua uma preparação cuidada e sistemática 

dos seus alunos para estas provas, dotando-os das ferramentas essenciais, quer no que 
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respeita ao domínio dos conteúdos específicos de cada disciplina, quer no que respeita 

aos critérios específicos da realização das provas. No período que antecede a 

realização das provas, o Colégio promove sessões específicas de trabalho, nas quais se 

rotina a realização de provas tipo, concorrendo-se, assim, para a promoção da 

confiança do aluno e, por consequência, da motivação intrínseca e da 

responsabilidade. 

� Provas de Equivalência à frequência  

As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola no 4º ano, 

com vista a uma certificação de conclusão de ciclo, para alunos autopropostos, 

incidindo sobre os conteúdos dos programas e as metas curriculares estabelecidas 

para o 1º Ciclo. Contemplam, ainda, uma prova oral, no caso das disciplinas de 

Português, de Português Língua não Materna (PLNM) e das línguas estrangeiras. 

� Exames Cambridge 

No seguimento do programa intensivo de Língua Inglesa, os alunos são 

submetidos, nas instalações do Colégio, a exames anuais, desde o nível do 1º Ciclo - 

Young Learners, regulada pela equipa pedagógica do Colégio. 

O nosso objetivo é certificar o nível de Inglês de todos os nossos alunos, 

munindo-os de uma ferramenta de importante valor, seja para o seu futuro 

académico, seja para a sua carreira profissional. 

A  preparação para estes exames é levada a cabo em sala de aula, a partir do 2.º 

ano, começando com manuais didáticos adaptados ao formato e à metodologia 

aplicada relativamente ao ensino das línguas. Desta forma, os nossos estudantes dão o 

passo, de forma natural, para o sucesso nos exames Young Learner’s Exams, a partir do 

3.º ano. 

� Classificação, transição e aprovação  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 

a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou 
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de Não Transitou, no final de cada ano de escolaridade, e de Aprovado ou de Não 

Aprovado, no final de cada ciclo. 

Com base na Recomendação n.º 2/2015, de acordo com a qual a retenção deve 

ser assumida como uma medida a ser aplicada “a título excecional”, determina-se que 

um aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se obtiver, 

simultaneamente, classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português, de 

Matemática e em outra disciplina curricular. 

As disciplinas de oferta complementar não são consideradas para efeitos de 

progressão de ano e conclusão de ciclo. 

� Quadros de Honra e Mérito 

A existência de Quadros de Honra e Mérito pretende proporcionar um incentivo 

ao processo educativo dos alunos e ao desenvolvimento de atitudes positivas em 

relação à instituição e não deve constituir uma forma de discriminação. 

Os quadros de Honra e Mérito pretendem distinguir os alunos que 

desenvolveram, ao longo do 1º Ciclo, um trabalho de excelência. Proporcionam um 

incentivo adicional ao seu processo educativo e ao desenvolvimento de atitudes 

positivas face ao processo de ensino-aprendizagem em que se encontram envolvidos. 

O Quadro de Mérito reconhece os alunos que se distinguem por obter excelentes 

resultados em qualquer área do comportamento humano, podendo este assumir 

diversas configurações de acordo, com a natureza da ação do aluno, nomeadamente a 

obtenção de prémios e de lugares de destaque de natureza desportiva, artística, 

cultural ou social. 

O Quadro de Honra reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares, produzam trabalhos académicos de excelência e realizem atividades de 

relevo pedagógico. Figuram nestes quadros os alunos que, para além da excelência dos 

seus resultados académicos, revelem igualmente uma conduta moral global de 

excelência. 
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� Projetos de relevo científico e pedagógico 

Para além das atividades designadas pela matriz curricular, o St. Paul´s School 

promove ainda a participação dos alunos em inúmeros projetos educativos, a nível de 

escola ou no seio das turmas. 

Com a participação nas diferentes atividades pretende-se: 

• A compreensão e o desenvolvimento de competências  sociais e cognitivas - O 

desenvolvimento dos projetos é focado nos objetivos de aprendizagem dos alunos, 

tendo em conta as metas de aprendizagem e a aquisição de competências, tais como: 

o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, a colaboração com os 

outros e a auto gestão. 

• O levantamento de problemas - O projeto é orientado com o propósito de dar 

resposta a uma determinada questão ou resolver problemas com significado para os 

alunos, de acordo com o nível de exigência adequado.  

• A pesquisa sustentada – Os alunos desenvolvem um rigoroso e exaustivo 

processo de pesquisa, gerindo recursos e aplicando a informação obtida.  

• A autenticidade - O projeto promove a ligação com o mundo real, sendo 

definidos objetivos e mobilizados recursos concretos, a partir da abordagem de temas 

da iniciativa dos alunos. 

•  As capacidades de decisão do aluno - Os alunos tomam algumas decisões 

relativamente ao projeto, nomeadamente sobre a sua execução e a forma de 

apresentação. 

• A reflexão - Tanto os alunos como os professores envolvidos no projeto 

refletem sobre a aprendizagem, a adequação e a funcionalidade dos temas a abordar, 

as atividades desenvolvidas ao longo do projeto, a qualidade do trabalho dos alunos, 

as dificuldades encontradas e a forma de as superar. 

• A crítica e revisão  – Os alunos dão, recebem e utilizam o feedback fornecido 

pelos professores, para aplicar no processo de elaboração do projeto, assim como nos 

trabalhos resultantes do mesmo.  
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• A apresentação – Os alunos promovem a divulgação do seu projeto através da 

apresentação gráfica ou digital, primeiro no seio da turma e, mais tarde, fora da sala 

de aula, para a comunidade escolar. 

 

2.3.2.4. 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

� Princípios Orientadores 

O 2º Ciclo do Ensino Básico no St. Paul’s School, enquanto ciclo de transição, 

procura, acima de tudo, dar continuidade à qualidade do trabalho desenvolvido nas 

valências anteriores. Continuamos, assim, a desenvolver um currículo bilingue, 

assumindo a Língua Inglesa um currículo extenso e rigoroso, articulando-se 

organicamente com as aprendizagens consagradas no currículo nacional. 

Ministrado por uma equipa pedagógica coesa, dotada das ferramentas 

necessárias a uma coerente e eficaz prática pedagógica, este ciclo assegura, contudo, 

uma matriz curricular mais exigente. Com uma maior complexidade ao nível dos 

conteúdos específicos das diferentes disciplinas que compõem o desenho curricular, é 

ainda enriquecido pela introdução do estudo da Língua Espanhola e pelo alargamento 

do plano de estudos da Língua Inglesa, com sessões de trabalho específico de 

desenvolvimento dos oral skills e da literatura inglesa e de preparação para a 

certificação dos nossos alunos pela University of Cambridge. 

Paralelamente à exigência e complexidade crescente que a matriz curricular 

confere a este ciclo de ensino, procura-se que cada aula seja vivida num ambiente de 

aprendizagem positivo e, simultaneamente, desafiante e inspirador. É promovida a 

descoberta aliada ao rigor científico, potenciada a afetividade, a procura incessante do 

conhecimento, da integridade moral e da arte, enquanto veículos transformadores dos 

nossos alunos em pessoas cada vez mais completas e adaptadas aos desafios futuros 

da vida. 

Acreditamos que é possível concorrer para o sucesso de todos os nossos alunos. 

Não obstante, estamos convictos de que esta meta só é atingível se respeitarmos as 

diferenças e comprometimentos individuais de cada aluno, se forem delineadas 

estratégias de ensino adequadas para alunos com percursos atípicos e se forem 
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identificadas as dificuldades específicas de cada aluno e, consequentemente, 

concebidas e aplicadas estratégias oportunas de recuperação, reforço e reeducação. 

Estas tarefas são sistematicamente delineadas pela equipa pedagógica e 

implementadas em parceria com os elementos do Departamento Psicopedagógico, 

que elaboram, quando necessário, relatórios de avaliação psicopedagógica com vista à 

definição de medidas pedagógicas que conduzam ao êxito educativo do aluno. 

A equipa pedagógica funciona, assim, em articulação com uma comunidade 

escolar interatuante, em que os diferentes intervenientes no processo educativo têm 

uma intervenção específica, levada a cabo no âmbito de uma relação de respeito 

mútuo. 

Por acreditarmos que a pré-adolescência é uma etapa difícil no processo de 

desenvolvimento das crianças, no St. Paul’s School acompanhamos de muito perto os 

nossos alunos, procurando entendê-los com profundidade e carinho, pelo que é neste 

ciclo que emerge o precetorado e a figura do precetor, que realiza um trabalho de 

acompanhamento dos seus precetorandos nos domínios pedagógico, pessoal e social, 

concorrendo para o seu êxito enquanto membros da comunidade educativa. 

� Oferta Curricular 

O St. Paul’s School cumpre com rigor as orientações emanadas pelo Ministério da 

Educação (Português), lecionando os currículos oficiais de cada disciplina e de cada 

área disciplinar. Contudo, introduz no desenho curricular do 2º Ciclo várias ofertas que 

enriquecem a sua matriz e, por consequência, o próprio Projeto Educativo do Colégio, 

a saber: 

� Espanhol 

Conscientes da importância cada vez mais evidente da aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras no futuro dos nossos alunos, o Colégio introduz no 2.º Ciclo a 

aprendizagem da Língua Espanhola, oferecendo, assim, mais uma ferramenta valiosa 

no seu currículo. Nestes anos iniciais, procuramos dotar os nossos alunos com as 

competências essenciais da Língua Espanhola, oferecendo-lhes uma base do 
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conhecimento que possibilita a sua preparação futura para as provas DELE (Diploma 

de Español Lengua Extranjera).  

� Latim 

O conhecimento das estruturas linguísticas do Latim contribui para a proficiência 

na Língua Portuguesa, concorrendo, também, para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico dos estudantes. Efetivamente, a disciplina de Latim procura assegurar o 

desenvolvimento do raciocínio e da reflexão, fomentando a aquisição e a aplicação de 

saberes aprofundados, assentes no estudo, no posicionamento crítico, na observação 

e na experimentação. 

Por outro lado, o estudo da língua e da cultura latinas pretende promover o 

contacto com um passado, cujos valores são permanentes, permitindo uma boa 

perceção etimológica do português, fomentando a compreensão da estrutura da 

língua e ampliando o vocabulário dos alunos.  

Assim sendo, da aprendizagem do Latim resulta o reforço da competência 

comunicativa e uma melhor estruturação do pensamento, facilitadores do 

relacionamento de culturas e saberes. 

� Oficina Multimédia 

O Colégio possui uma sala de informática, utilizada pelos alunos dos três anos 

aos dez anos, inclusive. Desde o Jardim de Infância até ao final do 1º Ciclo, no âmbito 

da disciplina de Informática. No 2º Ciclo, através da disciplina de Oficina Multimédia, e, 

finalmente, no sétimo e oitavo anos decorrente das disciplinas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação e de Oficina Multimédia.  

Para além disso, o Colégio oferece, desde cedo, a oportunidade de aprender e 

experimentar várias áreas ligadas às tecnologias da informação e da comunicação. 

Para os mais jovens através de programas lúdicos e no terceiro ciclo com programas 

como o Microsoft Excel, Microsoft Access e o Sketchup (programa de criação de 

objetos em três dimensões, utilizado por vários arquitetos). 
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� Matriz Curricular 

Disciplina Carga horária semanal (x 45 minutos) 

  5º Ano 6º Ano 

 

Português 
7 6 

 

Inglês 
6 6 

 

Espanhol 
2 2 

 

Latim 
1 1 

 

História e Geografia 

de Portugal 

3 3 

 

Ciências Naturais 
3 3 

 

Matemática 
7 6 

 

Educação Visual 
2 2 

 

Educação Tecnológica 
2 2 

 

Educação Física 
3 3 

 

Educação Musical 
2 2 

 

Oficina Multimédia 
1 1 
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� Princípios Orientadores 

O 3.º Ciclo do Ensino Básico continua a desenvolver um currículo bilingue, sendo 

que a Língua Inglesa compreende um currículo extenso e rigoroso, que se articula 

organicamente, com as aprendizagens consagradas no currículo nacional. A dinâmica 

de trabalho assenta, sobretudo, na responsabilização progressiva dos alunos na 

procura da competência académica, da autonomia de trabalho e de uma sólida 

consciência moral.  

Conscientes das modificações físicas e emocionais a que estes alunos estão 

sujeitos ao longo deste período, uma vasta e sólida equipa pedagógica acompanha a 

par e passo cada aluno, atenta à qualidade do seu desempenho académico e pessoal. 

Diretores de Turma e respetivas equipas educativas, promovem um trabalho 

sistemático e metódico com recurso a pedagogias diferenciadas, tratando-se cada 

aluno como ser independente e único, na procura do sucesso de todos. Investindo-se 

numa equipa multidisciplinar e interdependente, na procura incessante do sucesso 

pedagógico valoriza-se a educação com vista à melhoria da qualidade do ensino.  

Professores e alunos trabalham ao longo dos três anos deste ciclo, coadjuvados 

pelos elementos do Departamento Psicopedagógico, que os apoiam, conferindo-lhes 

as ferramentas necessárias a um desempenho sereno e tranquilo. No último ano deste 

ciclo de estudos, é feito um trabalho semanal no âmbito da Orientação Escolar e 

Profissional através de programas e ações de aconselhamento ao nível individual e de 

grupo, culminando este processo com a produção de um relatório que relaciona os 

perfis vocacional e de competências. Os resultados são analisados em contexto de 

entrevista com os alunos e, quando solicitado, na presença dos Encarregado de 

Educação. 

Aos alunos exige-se que sejam respeitadores das regras instituídas e que tratem 

com cortesia e lisura todos os elementos da comunidade educativa, respeitando acima 

de tudo a autoridade intelectual dos professores e a sua integridade moral. Espera-se 

que trabalhem com dedicação e afinco, produzindo um trabalho de qualidade, que 

reflita o seu investimento pessoal e académico. 
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� Oferta Curricular 

O St. Paul’s School cumpre com rigor as orientações emanadas pelo Ministério da 

Educação Português, lecionando os currículos oficiais de cada disciplina e área 

disciplinar. Contudo, introduz no desenho curricular do 3.º Ciclo ofertas várias que vêm 

enriquecer a sua matriz, e por consequência, o próprio Projeto Educativo do Colégio. 

Procuramos, assim, oferecer aos nossos alunos um ambiente de aprendizagem 

multicultural, dando-se especial atenção ao desenvolvimento das competências 

linguísticas necessárias para poderem comunicar eficazmente nos mais conceituados 

cenários académicos e laborais do mundo. Perseguindo desde a sua génese este 

objetivo estratégico, o St. Paul’s School detém uma equipa vasta de professores, 

nativos de Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Alemã, que desenvolvem em 

várias etapas a capacidade comunicativa dos nossos alunos, valorizando a 

comunicação oral e escrita, com recurso ao desenvolvimento de diversas atividades 

realizadas dentro e fora de sala de aula. 

A certificação dos nossos alunos em Língua Inglesa pela University of 

Cambridge, em Língua Espanhola pelo Instituto Cervantes e em Língua Alemã 

pelo Goethe Institut são prova de que os alunos do St. Paul’s School são 

comunicadores fluentes e eficazes nas referidas línguas e de que seguimos uma 

estratégia acertada no que concerne ao plano de enriquecimento curricular que 

desenvolvemos. 

Ao longo do 3.º Ciclo, os nossos alunos, de acordo com o seu nível de 

competências linguísticas, vão sendo submetidos à certificação externa em Língua 

Inglesa (exames KET, PET e FCE), em Língua Espanhola (níveis de iniciação, intermédio 

e avançado) Diploma de Español Lengua Extranjera, e em Língua Alemão (níveis A1 e 

A2) Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch. 

O conhecimento das estruturas linguísticas do Latim contribui para a proficiência 

na Língua Portuguesa, concorrendo, também, para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico dos estudantes. Efetivamente, a disciplina de Latim procura assegurar o 

desenvolvimento do raciocínio e da reflexão, fomentando a aquisição e a aplicação de 
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saberes aprofundados, assentes no estudo, no posicionamento crítico, na observação 

e na experimentação.  

No âmbito do protocolo estabelecido entre o St. Paul’s School e o Cambridge 

Classics School Project, da Cambridge University, o Colégio proporciona aos seus alunos 

o acesso a uma certificação internacional, na qual os examinandos são sujeitos a uma 

prova externa. Estes exames são realizados consoante o nível de aprendizagem em 

que se integre cada jovem, de acordo com o seu percurso na disciplina e na sequência 

da avaliação feita pelos professores, internamente.  

Numa lógica de um melhor e mais eficaz acompanhamento dos nossos alunos, 

ao longo deste ciclo de estudos, levamos a cabo o desdobramento das turmas, isto no 

que concerne à parceria das disciplinas de Ciências Naturais, Físico-Química e 

Introdução às Tecnologia de Informação e Comunicação. Deste modo, estamos 

convictos de que está assegurado um trabalho metódico, articulado e muito dirigido 

em todas as sessões experimentais, dando-se, assim, especial relevância à 

aprendizagem das Ciências Naturais e Físico-Química, no campo experimental. 
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� Matriz Curricular 

Disciplina Carga Horária Semanal (x 45 minutos) 

  7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 6 6 7  

Inglês 6 6 6 

Alemão 3 2 2  

Espanhol 2 2  2  

Latim 1 2 1 

História 3 3  3 

Geografia 3 2  2  

Matemática 6 6 7 

Ciências Naturais 3 3 3 

Físico-Química 3 3 3 

Introdução às 

tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

1 1 -- 

Educação Física 3 3 3 

Educação Visual 
2 2 2  

Oficina Multimédia 1 1 -- 
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� Avaliação 

- Avaliação Interna 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa que 

permite a recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam as 

decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

No 2.º Ciclo do Ensino Básico, a avaliação interna incide sobre as aprendizagens e 

competências definidas no currículo nacional, de acordo com os critérios específicos 

de cada disciplina e áreas disciplinares. 

Os critérios são delineados no seio de cada departamento curricular, de acordo 

com as orientações emanadas do Ministério da Educação. São dados a conhecer, no 

início de cada ano letivo a toda a comunidade educativa. É com base neles que é feita 

a regulação e reorientação do processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação encerra diferentes naturezas de acordo com o momento e o seu 

propósito, assumindo-se como Diagnóstica, Formativa ou Sumativa. A Avaliação 

Diagnóstica permite conhecer o nível de aprendizagem e de competências de 

determinado aluno e/ou grupo, num determinado momento. Esta conduz à adoção de 

estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e 

reformular os Planos de Trabalho e o Plano Anual de Turma, as avaliações 

psicopedagógicas, o acompanhamento de alunos com características atípicas, etc. A 

avaliação assume-se como Formativa na sua essência, sendo a principal modalidade da 

avaliação do Ensino Básico. Esta assume um caráter contínuo e sistemático e visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem e dos critérios de cada disciplina ou área disciplinar. 

Ao longo do processo ensino-aprendizagem, os professores oferecem aos alunos 

uma matriz de cada teste, comummente conhecida como Metas de Aprendizagem. 

Esta tem como objetivo guiar o estudo de cada aluno, orientando-o na sua preparação 

para os diferentes momentos de avaliação. 
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Por fim, a Avaliação Sumativa consiste na formulação de uma síntese de 

informação recolhida sobre o desenvolvimento de aprendizagens e competências, 

definidas para cada disciplina, dando-se especial atenção à evolução do conjunto 

dessas aprendizagens. No âmbito da Avaliação Sumativa, são definidos princípios de 

atuação e normas orientadoras para a implementação, acompanhamento e avaliação 

dos Planos de Acompanhamento Pedagógico (Individual e/ou de Turma) e de 

Desenvolvimento, como estratégia de intervenção, com vista ao sucesso educativo, 

conforme regulamenta o Decreto-Lei N.º 139/2012, de 5 de julho. 

No final de cada período, de cada ano letivo e de cada ciclo, a Avaliação Sumativa 

interna é da responsabilidade do Conselho de Turma e expressa-se em todos os 

documentos numa classificação de zero a vinte valores, nas disciplinas curriculares. 

Porém, é necessário converter esta classificação numa escala de um a cinco 

(registando-se esta em todos os documentos oficiais emanados pelo Ministério da 

Educação, no fim de cada período). 

Desta forma, a classificação obtida no final de cada período será o resultado da 

observação de dois domínios: aprendizagens e comportamentos/atitudes. É de 

salientar que, para o cálculo da classificação/nível final de ano letivo de cada disciplina, 

contribuem todos os resultados alcançados ao longo do ano letivo, sendo adotada uma 

perspetiva de avaliação contínua. 

- Avaliação Externa 

� Provas Finais de Ciclo 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto -

Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, o processo de avaliação interna é completado com a 

realização de provas nacionais que visam a obtenção de resultados cuja validade tem 

por referência padrões de âmbito nacional, fornecendo indicadores da consecução das 

metas curriculares e dos conhecimentos dos conteúdos programáticos definidos para 

cada disciplina sujeita a prova final de ciclo. 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços do Ministério da 

Educação e Ciência ou de entidades designadas para o efeito e compreende a 
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realização de provas finais de ciclo no 9.º ano de escolaridade, nas disciplinas de 

Português e Matemática; PLNM e Matemática, para os alunos que tenham concluído o 

nível de proficiência linguística de iniciação (A2) ou o nível intermédio (B1), no 3.º 

Ciclo. 

As provas finais de ciclo destinam-se a aferir o grau de desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios de avaliação definidos a nível 

nacional, incidindo sobre os conteúdos definidos nos programas e obedecendo às 

metas curriculares em vigor definidas para os respetivos ciclos do Ensino Básico. 

Assim, o Colégio, ao longo do ano letivo, efetua uma preparação cuidada e 

sistemática dos seus alunos para estas provas, dotando-os das ferramentas essenciais 

quer no que respeita ao domínio dos conteúdos específicos de cada disciplina, quer no 

que respeita aos critérios específicos da realização das provas. No período de 

interrupção letiva antes da realização das provas, o Colégio promove sessões 

específicas de trabalho, nas quais se procede à aplicação de provas tipo, concorrendo-

se assim para a promoção da confiança do aluno e, por consequência, da motivação 

intrínseca e da responsabilidade. 

� Provas de Equivalência à frequência  

As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos 

terminais de cada ciclo do Ensino Básico, com vista a uma certificação de conclusão de 

ciclo, para alunos autopropostos, incidindo sobre os conteúdos dos programas e as 

metas curriculares estabelecidas para os respetivos ciclos. Contempla, ainda, uma 

prova oral, no caso das disciplinas de Português, de Português Língua não Materna 

(PLNM) e das línguas estrangeiras.    

� Classificação, transição e aprovação 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 

a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de “Transitou” 

ou de “Não Transitou”, no final de cada ano de escolaridade, e de “Aprovado” ou de 

“Não Aprovado”, no final de cada ciclo. 
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No final de cada um dos ciclos do Ensino Básico, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português ou PLNM e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

As disciplinas de oferta complementar, não são consideradas para efeitos de 

progressão de ano e conclusão de ciclo. 

Com base na Recomendação n.º 2/2015 em que a retenção deve ser assumida 

como uma medida a ser aplicada “a título excecional”, determina-se que um aluno não 

transita de ano se obtiver, simultaneamente, classificação inferior a 3 nas disciplinas 

de Português, Matemática e outra disciplina curricular. 

� Medidas de promoção do sucesso escolar e situações especiais de 

avaliação 

No âmbito da sua autonomia pedagógica, o Colégio implementa diversificadas 

medidas de promoção do sucesso escolar, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, que se podem 

concretizar designadamente através de: 

•  Medidas de apoio ao estudo, denominadas como “Apoio Pedagógico 

Acrescido” que garantem um acompanhamento mais eficaz do aluno face às 

dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 

•  Organização temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes e momento fundamentais; 

•  Promoção de atividades de complemento curricular – sala de estudo – que visa 

essencialmente promover um trabalho de aquisição das competências que permita a 

apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo, de trabalho e organização, assim 

como o desenvolvimento de atitudes e competências que favoreça uma crescente 

autonomia na aquisição das suas próprias aprendizagens. Neste sentido, e porque se 

entende ser fundamental a existência de um espaço privilegiado no qual os alunos 

possam realizar as tarefas propostas para casa, organizar o seu estudo e gerir de uma 
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forma concertada o seu tempo, o St. Paul’s School propõe estas sessões, que contarão 

com a presença de professores de diferentes áreas disciplinares; 

•  Atribuição de professores responsáveis – Precetores – que zelam pelo 

acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de novos alunos 

ou de alunos que manifestam percursos irregulares, nos domínios pedagógico, pessoal 

e social, concorrendo para o sucesso do seu percurso escolar;  

•  Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas 

colaborativas que possam conduzir à melhoria do ensino; 

•  Constituição de sessões de trabalho de preparação específica para as Provas 

Finais de Ciclo. O trabalho a efetuar em cada uma destas sessões será da 

responsabilidade dos professores das disciplinas de Português e de Matemática e 

procurará, acima de tudo, oferecer aos alunos situações de treino e aperfeiçoamento 

de competências que concorram para um desempenho mais eficaz e mais consolidado. 

Este trabalho, complementar ao realizado em sala de aula, assumirá, assim, um caráter 

sistemático, condição fundamental para a assunção, por parte dos alunos, de posturas 

mais seguras e progressivamente mais competentes; 

•  Adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pelos órgãos de 

administração e gestão, de coordenação e supervisão da escola e aprovadas pelos 

serviços competentes da administração educativa, de percursos específicos, 

designadamente, percursos curriculares alternativos e programas integrados de 

educação e formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos; 

•  Encaminhamento para um percurso vocacional de ensino após redefinição do 

seu percurso escolar, resultante do parecer de psicólogos escolares e com o 

empenhamento e a concordância do Encarregado de Educação; 

•  Acompanhamento de alunos que progridam ao 2.º ou ao 3.º ciclo com 

classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior. 

O plano de acompanhamento pedagógico de turma ou individual é traçado, 

realizado e avaliado sempre que necessário, em articulação com outros técnicos de 

educação e em contacto regular com os Encarregado de Educação. 
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Aos alunos que revelem em qualquer momento do seu percurso dificuldades de 

aprendizagem em qualquer disciplina é aplicado um plano de acompanhamento 

pedagógico, elaborado pelo Diretor de Turma em articulação com os restantes 

professores do conselho de turma, contendo estratégias de recuperação que 

contribuam para colmatar as insuficiências detetadas. 

� Plano Anual de Turma 

De acordo com o disposto no artigo 2.° do Decreto-lei nº 139/2012, o Plano 

Anual de Turma (PAT) tem como objetivos: 

•  Adequar os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos 

dos ensinos básico e secundário ao contexto de cada turma, operacionalizando as 

estratégias educativas mais adequadas às características de cada turma, de modo a dar 

resposta às especificidades dos alunos. 

•  Fomentar o trabalho em equipa dos professores da turma; 

•  Centrar a ação educativa nas aprendizagens dos alunos; 

•  Criar uma linha de atuação comum dos professores da turma perante os 

alunos; 

•  Fomentar a articulação horizontal dos conteúdos do ensino e a integração dos 

saberes; 

• Explorar as motivações e os interesses dos alunos, adaptando as estratégias de 

ensino às suas características; 

•  Fomentar sistemas de intervenção preventivos, evitando deste modo que os 

serviços de educação especial sejam os primeiros recursos a serem ativados. 

 

O Plano Anual de Turma (PAT) deve incluir: 

•  Caracterização da turma e dos alunos; 

•  Diagnóstico: identificação das fragilidades e potencialidades da turma e de 

cada aluno; 

•  Plano estratégico de atuação face ao diagnóstico; 

•  Critérios de avaliação; 
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•  Planificação; 

•  Avaliação do Plano Anual de Turma. 

A elaboração, o desenvolvimento e a avaliação do Plano Anual de Turma são 

obrigatórios em todos os anos letivos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, sendo este 

da responsabilidade de todo o Conselho de Turma sob a coordenação do Diretor de 

Turma. 

� Quadros de Honra e de Mérito 

A atribuição dos quadros de honra e de mérito pretende proporcionar um 

incentivo ao processo educativo dos alunos e ao desenvolvimento de atitudes positivas 

que estes devem ter em relação ao Colégio e não deve constituir uma forma de 

discriminação. 

 

Os Quadros de Honra e de Mérito pretendem distinguir os alunos que 

desenvolveram ao longo de cada ano letivo um trabalho de excelência. Proporcionam 

um encorajamento adicional no decurso do processo educativo dos alunos e contribui 

para o desenvolvimento de atitudes positivas face ao processo ensino-aprendizagem 

em que se encontram envolvidos. 

O Quadro de Mérito reconhece os alunos que se distinguem por revelarem 

excelentes resultados em qualquer área do comportamento humano, podendo este 

assumir diversas configurações de acordo com a natureza da ação do aluno, quer por 

atribuição de prémios e lugares de destaque de natureza desportiva ou outros. 

O Quadro de Honra reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares, produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades de 

relevo pedagógico. Figuram neste quadro os alunos que para além da excelência dos 

seus resultados académicos revelem, também, uma conduta moral global de 

excelência. 

� Critérios de Elegibilidade 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Honra os alunos que 

tenham obtido média aritmética igual a cinco no conjunto das disciplinas (procedendo-
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se ao arredondamento à unidade sempre que a casa decimal resultante seja igual ou 

superior a cinco), e cumulativamente com a obtenção de nível cinco a Português, 

Matemática e Inglês. 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Mérito os alunos que 

tenham evidenciado: 

•  colaboração em atividades de integração e apoio escolar; 

•  promoção, orientação e organização de iniciativas culturais e de complemento 

curricular; 

•  participação e colaboração em projetos culturais, científicos e desportivos, 

propostos pelo Colégio ao longo do ano letivo; 

•  defesa do estabelecido no Regulamento Interno no que concerne às normas de 

convivência. 

 

Nota: nestes itens o aluno terá de ter ser avaliado obrigatoriamente com 

Bom/Muito Bom.   

 

3. RECURSOS HUMANOS E ORGANIZACIONAIS 

3.1. CONSELHO DE GESTÃO 

Este órgão tem caráter deliberativo, é assegurado por um Administrador e pelas 

Direções Pedagógica e Financeira que têm por missão a gestão do Colégio St. Paul’s 

School nas áreas pedagógicas, cultural, administrativa e financeira.  

 

3.2. DIREÇÃO FINANCEIRA 

Cabe ao gestor da Direção Financeira participar na definição da política geral do 

Colégio. No exercício das suas funções deverá planificar e coordenar um ou mais 

setores conforme organigrama do Colégio. Pode igualmente exercer funções 

consultivas na organização e ou dirigir um ou mais Departamentos nomeadamente, 

técnico-financeiro, administrativo e de recursos humanos. 
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3.3. DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direção Pedagógica é o órgão de administração e gestão na área pedagógica e 

cultural. É constituída por um Diretor, para apoio na administração e gestão 

pedagógica. 

 

3.4. ESTRUTURA DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

As estruturas de orientação educativa visam apoiar a Direção Pedagógica e o 

Conselho Pedagógico. 

 

3.5. CONSELHO PEDAGÓGICO 

Este órgão de gestão tem como objetivo a coordenação e orientação educativa 

da escola, designadamente no que respeita às áreas pedagógico-didáticas, na 

orientação e no acompanhamento dos alunos e na formação inicial e contínua do 

pessoal docente. 

 

3.6. COORDENAÇÃO DE CICLO 

O Coordenador de Ciclo é um professor que tem a seu cargo coordenar e dirigir a 

equipa de professores que constituem o nível ou Ciclo de ensino, tanto na área 

docente como na orientação de metodologias pedagógicas. 

O seu trabalho estende-se aos professores, alunos e pais/Encarregado de 

Educação do seu Ciclo. Tem como principal função conseguir a conjugação de esforços 

na consecução dos objetivos do Projeto Educativo e dos que forem estabelecidos pela 

Direção do Colégio em cada ano letivo. 

O Coordenador de Ciclo é nomeado pela Direção Pedagógica. 

 

3.7. PESSOAL DOCENTE 

O Colégio St. Paul’s School pretende contar com um grupo de educadores e de 

docentes estável e tendencialmente jovem, sendo valorizada a competência e a 

capacidade de relacionamento interpessoal.  
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O Colégio acredita que a dedicação dos seus colaboradores constitui um fator de 

sucesso do seu projeto educativo. Reconhece, também, a importância de uma 

atualização permanente, pelo que incentiva a formação contínua.  

Por outro lado, é promove o bom ambiente de trabalho, o trabalho de equipa, 

bem como a comunicação salutar com os alunos e os Encarregado de Educação. 

 

3.8. HORÁRIOS E FALTAS 

Os horários de serviço docente serão elaborados pela Direção Pedagógica ou por 

quem esta mandatar. Os horários serão elaborados segundo a legislação em vigor. 

Existirá, no gabinete da Direção Pedagógica, um dossiê com os horários de todos 

os professores. A justificação de faltas é feita através de impresso próprio fornecido 

pelo Departamento de Recursos Humanos ou através do Programa de Assiduidade, 

nunca ultrapassando o prazo máximo de justificação de cinco dias úteis após a 

ocorrência da mesma. 

A ausência, quando previsível, deve ser comunicada ao Colégio, acompanhada da 

indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de cinco dias. Em 

situações imprevisíveis, o Colégio deverá ser informado até às 8:30h do dia em que vai 

ocorrer a falta.  

A justificação de qualquer falta deverá ser registada no Programa de Assiduidade 

e enviada para validação ao Coordenador de Departamento / Diretor Pedagógico. 

As faltas justificadas fora de prazo ou não justificadas pela Administração serão 

penalizadas nomeadamente com desconto no vencimento e na contagem do tempo de 

serviço. 

O incumprimento do disposto no quarto, quinto e sexto parágrafos anteriores 

determina que a falta seja injustificada. 
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3.9. ALUNOS 

�  Perfil do aluno St. Paul’s School 

O aluno do St. Paul’s School deve ser: 

• Inquiridor, ou seja, ter curiosidade natural, gostar de colocar questões, de 

pesquisar e aprender de forma autónoma; 

• Conhecedor, isto é, gostar de aprender sobre novos conceitos e desenvolver 

um conhecimento mais alargado sobre vários temas; 

• Crítico, porque deve gostar de abordar problemas complexos e tomar decisões 

informadas e éticas; 

• Comunicativo, ou seja, entender e exprimir ideias diferentes, com confiança e 

criatividade em mais do que um idioma, utilizando formas diferentes de comunicação; 

• De princípios, visto que deve agir com integridade e honestidade, com respeito 

e forte sentido de justiça, assumindo a responsabilidade pelas próprias ações e 

respetivas consequências; 

• De mente aberta, isto é, compreender e respeitar as opiniões, perspetivas, 

culturas, valores e tradições dos outros, gostando de aprender com esta experiência 

diversificada; 

• Solidário, pois além de demonstrar empatia, compaixão e respeito pelos 

sentimentos e necessidades dos outros, deve envolver-se em projetos de ajuda ao 

próximo, à comunidade e ao ambiente; 

• Corajoso, visto que gosta de abordar as situações novas e desconhecidas, de 

explorar novos desafios, ideias e metodologias; 

• Equilibrado, ou seja, compreende a importância do equilíbrio intelectual, 

emocional e físico para alcançar o próprio bem-estar e o bem-estar dos outros; 

• Ponderado, porque reflete sobre a própria experiência e percurso de 

aprendizagem; avalia as suas potencialidades e limitações de modo a conduzir o seu 

desenvolvimento pessoal da melhor forma. 
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Todas estas qualidades são fundamentais para ser um estudante dinâmico, 

proativo e bem-sucedido. Com estes dez atributos, será um membro responsável da 

comunidade local, nacional e global.  

 

TODOS TEMOS O POTENCIAL DE CONTRIBUIR PARA UM MUNDO MELHOR.  

 ESFORCE-SE PARA ALCANÇAR TODO O SEU POTENCIAL! 

� Condições de Admissão 

A admissão de novos alunos é da responsabilidade da Direção Pedagógica. 

O processo de candidatura faz-se mediante entrevista dos pais do aluno com um 

elemento da Coordenação de Ciclo. 

Para a inscrição é necessário:  

• Marcação na Secretaria do Colégio (pessoalmente, pelo telefone, por mail ou 

através do formulário do site) de uma entrevista entre os pais e a Direção Pedagógica; 

• Nessa entrevista explica-se aos pais o projeto educativo, o funcionamento do 

Colégio e as condições de admissão; 

• A Direção analisará o processo de candidatura e informará os pais da decisão 

de aceitar ou não a matrícula do aluno. 

Sempre que se julgue necessário, os candidatos poderão ser submetidos à 

aplicação de testes específicos. A condição prioritária para a admissão é a frequência 

de um ou mais irmãos neste estabelecimento de ensino. 

Na admissão, os alunos e respetivos Encarregado de Educação comprometem-se 

a cumprir o Regulamento Interno do Colégio. 

� Representantes dos alunos: 

� Delegados/Subdelegados de Turma 

O perfil do Delegado ou de Subdelegado de Turma deverá obedecer às seguintes 

características: 

− revelar sentido de responsabilidade; 

− revelar sentido crítico; 
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− revelar capacidade de autonomia; 

− saber ouvir os outros; 

− saber comunicar, com propriedade, as suas opiniões e as opiniões dos 

colegas da turma; 

− saber relacionar-se bem com os colegas e com os adultos; 

− apresentar ideias criativas que contribuam para um bom ambiente na sala 

de aula e no Colégio; 

− não ter sido sujeito, nos dois anos anteriores, a repreensões ou sanções 

disciplinares. 

 

Ao Delegado de Turma compete: 

− representar os alunos da turma nos órgãos competentes; 

− comunicar ao professor titular ou ao Diretor de Turma as opiniões dos 

colegas sobre assuntos relevantes, relacionados com o dia a dia da turma; 

− colaborar com o Professor Titular ou com o Diretor de Turma na análise e 

resolução de eventuais situações problemáticas verificadas na turma; 

− transmitir informações à turma; 

− colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas 

que promovam o bom funcionamento das aulas e das demais atividades educativas; 

− zelar pela ordem e limpeza da sala de aula; 

− ajudar e aconselhar os colegas sempre que estes o solicitem. 

 

Ao Subdelegado de Turma compete: 

− colaborar com o Delegado de Turma no cumprimento das tarefas 

decorrentes do cargo; 

− substituir o Delegado de Turma no cumprimento das suas atribuições, nos 

casos de falta ou impedimento deste. 
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� Avaliação de Alunos 

A avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, orientador do 

percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos. Tem por 

objetivo a melhoria da qualidade do ensino, através da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para as disciplinas 

constantes nos respetivos planos de estudo, assumindo particular responsabilidade o 

Professor Titular de turma no 1.º Ciclo do Ensino Básico e os professores que integrem 

o Conselho de Turma, nos 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

 

A avaliação visa:  

− apoiar o processo educativo, de forma a sustentar o sucesso dos alunos;  

− certificar as competências adquiridas pelo aluno à saída de cada ciclo;  

− contribuir para melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 

As principais orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem 

estão consagradas no Decreto-Lei nº17/2016, que retifica o Decreto-Lei n.º 139/2012, 

de 5 de julho, o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro e a Portaria n.º 

243/2012, de 10 de agosto, que estabelecem os princípios orientadores da 

organização, gestão e desenvolvimento dos currículos dos Ensinos Básico e Secundário, 

bem como da avaliação e certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidas 

pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas curriculares de Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo.   

As sessões de Apoio Pedagógico Acrescido (para o Ensino Básico) devem atender 

às necessidades do aluno ou do grupo de alunos e são de frequência obrigatória. 

Retomam-se e reforçam-se, agora, os princípios já expressos no Despacho Normativo 

n.º 24A/2012, como a ênfase no caráter formativo da avaliação e a valorização de uma 

lógica de ciclo, potenciando-se os seus aspetos mais positivos. 
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Por outro lado, entre os elementos a considerar na avaliação sumativa interna, 

incluem-se, para além da informação recolhida no âmbito da avaliação formativa, a 

avaliação sumativa externa (Provas Finais de Ciclo).  

Ainda no domínio da avaliação sumativa, há a considerar para os alunos que 

reúnam as condições definidas no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

dezembro, as Provas de Equivalência à Frequência. 

 

� Especificidades da Avaliação dos Alunos  

 Dadas as especificidades da avaliação das valências visadas (avaliação 

sumativa interna e externa) temos como referência operacional os imperativos legais 

supracitados. 

A avaliação é da responsabilidade do professor, do Conselho de Turma, dos 

órgãos de gestão do Colégio, assim como dos Serviços Centrais e Regionais do 

Ministério da Educação que deverão ter em consideração os seguintes aspetos: 

−  na avaliação dos alunos, não deverá considerar-se um tipo único de 

instrumentos de avaliação, mas uma diversidade destes, desde a qualidade da 

participação nas diversas atividades desenvolvidas na sala de aula, aos resultados das 

fichas de avaliação escritas, ao nível dos trabalhos de pesquisa elaborados, consulta de 

livros, realização dos trabalhos de casa, organização e participação em diferentes 

atividades, atitudes e comportamentos evidenciados no Colégio, em visitas de estudo 

ou em quaisquer locais públicos, quando em representação do Colégio; 

−  os alunos devem ser informados, no início de cada ano letivo, da importância 

que cada um destes instrumentos terá na sua avaliação, de modo a que possam 

compreender e gerir convenientemente o seu processo de avaliação e a consequente 

classificação atribuída; 

−  a avaliação formativa, de caráter sistemático e contínuo, baseada na recolha 

de dados relativos aos vários domínios da aprendizagem, dos conhecimentos e 

competências adquiridos, das capacidades e atitudes desenvolvidas, bem como das 

destrezas dominadas, com vista ao ajustamento de processos e estratégias, deverá 

traduzir-se de forma descritiva e qualitativa. A avaliação formativa é da 
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responsabilidade do professor, em interação com o aluno, na perspetiva de promoção 

da autoavaliação, em colaboração com os outros professores, no âmbito do conselho 

de docentes e conselhos de turma; 

−  a avaliação sumativa, que consiste na formulação de um juízo globalizante 

sobre o grau de desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e 

atitudes do aluno, no final de um período de ensino e de aprendizagem, deverá tomar 

como referência os objetivos/competências fixados para cada grau de ensino. No St. 

Paul’s School, a partir do 5.º ano de escolaridade, a avaliação sumativa conduz à 

tomada de decisão, no âmbito da classificação e da aprovação em cada disciplina, 

quanto à progressão nas disciplinas. A avaliação sumativa consiste na formulação de 

um juízo globalizante sobre o grau de desenvolvimento das aprendizagens do aluno e 

tem como objetivos a classificação e a certificação. Esta será expressa, em cada 

disciplina, na escala de 0 a 20 valores e no final de cada período, procede-se, no Ensino 

Básico, à respetiva conversão para nível (de 0 a 5).  

−  o Conselho Pedagógico do Colégio, de acordo com as orientações do currículo 

nacional, define, no início do ano letivo, os critérios de avaliação para cada ano de 

escolaridade e disciplina, sob proposta dos departamentos curriculares, contemplando 

obrigatoriamente critérios de avaliação da componente prática e/ou experimental, 

oral e escrita de acordo com a natureza das disciplinas. Os mesmos serão entregues 

aos Encarregado de Educação e analisados com os alunos, esclarecendo os seus 

efeitos. Os critérios incidem nos campos das aprendizagens e comportamentos/ 

atitudes, apresentando ponderações distintas, de acordo com os anos de escolaridade 

em que os alunos se encontram inseridos. São também sistematizados os critérios de 

aprovação, progressão e transição para cada um dos anos de escolaridade; 

−  os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, 

devidamente comprovadas, são sujeitos em cada ano de escolaridade a condições 

diferenciadas de avaliação. 
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� Classificação, transição e aprovação: 

� 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Em situações de não realização das aprendizagens definidas no projeto curricular 

de turma para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometem 

o desenvolvimento das competências definidas para um ciclo de escolaridade, o 

Professor Titular de Turma, no 1.º Ciclo, ouvido o Conselho de Docentes, poderá 

determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, exceto no 1.º ano do 

ciclo. 

Em situação de retenção, compete ao Professor Titular de turma, agir em 

conformidade com o definido no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

dezembro. 

� 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 

a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de “Transitou” 

ou de “Não Transitou”, no final de cada ano de escolaridade, e de “Aprovado” ou de 

“Não Aprovado”, no final de cada ciclo. 

No final de cada um dos ciclos do Ensino Básico, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português ou PLNM e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

As disciplinas de oferta complementar, não são consideradas para efeitos de 

progressão de ano e conclusão de ciclo. 

Com base na Recomendação n.º 2/2015 em que a retenção deve ser assumida 

como uma medida a ser aplicada “a título excecional”, determina-se que um aluno não 

transita de ano se obtiver, simultaneamente, classificação inferior a 3 nas disciplinas 

de Português, Matemática e outra disciplina curricular. 
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A avaliação sumativa conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e 

da aprovação em cada disciplina, quanto à progressão nas disciplinas, à transição para 

o ano de escolaridade subsequente e à admissão à matrícula. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global sobre o grau de 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como objetivos a classificação e a 

certificação, que será expressa, em cada disciplina, na escala de 0 a 20 valores.  

A avaliação sumativa inclui a avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa 

externa.  

� Medidas de promoção do sucesso escolar e situações especiais de 

avaliação 

• No âmbito da sua autonomia pedagógica, o Colégio implementa diversificadas 

medidas de promoção do sucesso escolar, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, que se podem 

concretizar designadamente através de: 

 

• Medidas de apoio ao estudo, denominadas como “Apoio Pedagógico 

Acrescido” que garantem um acompanhamento mais eficaz do aluno face às 

dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 

• Organização temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes e momento fundamentais; 

• Promoção de atividades de complemento curricular – sala de estudo – que visa 

essencialmente promover um trabalho de aquisição das competências que permita a 

apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo, de trabalho e organização, assim 

como o desenvolvimento de atitudes e competências que favoreça uma crescente 

autonomia na aquisição das suas próprias aprendizagens. Neste sentido, e porque se 

entende ser fundamental a existência de um espaço privilegiado no qual os alunos 

possam realizar as tarefas propostas para casa, organizar o seu estudo e gerir de uma 

forma concertada o seu tempo, o St. Paul’s School propõe estas sessões, que contarão 

com a presença de professores de diferentes áreas disciplinares; 
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• Atribuição de professores responsáveis – Precetores – que zelam pelo 

acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de novos alunos 

ou de alunos que manifestam percursos irregulares, nos domínios pedagógico, pessoal 

e social, concorrendo para o sucesso do seu percurso escolar;  

• Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas 

colaborativas que possam conduzir à melhoria do ensino; 

• Constituição de sessões de trabalho de preparação específica para as Provas 

Finais de Ciclo. O trabalho a efetuar em cada uma destas sessões será da 

responsabilidade dos professores das disciplinas de Português e de Matemática e 

procurará, acima de tudo, oferecer aos alunos situações de treino e aperfeiçoamento 

de competências que concorram para um desempenho mais eficaz e mais consolidado. 

Este trabalho, complementar ao realizado em sala de aula, assumirá, assim, um caráter 

sistemático, condição fundamental para a assunção, por parte dos alunos, de posturas 

mais seguras e progressivamente mais competentes; 

• Adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pelos órgãos de 

administração e gestão, de coordenação e supervisão da escola e aprovadas pelos 

serviços competentes da administração educativa, de percursos específicos, 

designadamente, percursos curriculares alternativos e programas integrados de 

educação e formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos; 

• Encaminhamento para um percurso vocacional de ensino após redefinição do 

seu percurso escolar, resultante do parecer de psicólogos escolares e com o 

empenhamento e a concordância do Encarregado de Educação; 

• Acompanhamento de alunos que progridam com classificação final inferior a 3 

a Português ou a Matemática no ano escolar anterior. 

� Metas de Aprendizagem 

 Deverá existir um documento escrito orientador da preparação dos alunos para 

os momentos formais de avaliação. Este documento mais explícito dos conteúdos a 

estudar no 2.º Ciclo, com orientações precisas, deverá, ao longo do 3.º Ciclo, concorrer 

para um estudo mais autónomo, assumindo este, progressivamente, a configuração 

das matrizes de exame/testes.   
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� Fichas de avaliação escrita 

 As fichas de avaliação escrita realizam-se em folhas próprias para o efeito ou 

nos enunciados das fichas, distribuídos pelo professor da disciplina. 

 As fichas de avaliação escritas serão marcadas no início de cada período letivo, 

não devendo os alunos realizar mais do que uma ficha de avaliação no mesmo dia, 

salvaguardando situações excecionais, devidamente justificadas. 

 As fichas de avaliação deverão ser realizadas de acordo com a calendarização 

previamente definida e aprovada pelo Conselho Pedagógico. 

 Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, na classificação da prova deverá constar a 

classificação quantitativa, expressa em valores, arredondada às décimas (numa escala 

de 0 a 20 valores), sendo escrito também o seu valor em pontos (de 0 a 200) entre 

parêntesis, de acordo com o disposto seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do 1.º Ciclo, a classificação deve expressar-se meramente em termos 

qualitativos. 

 

 

 

Excelente 18,5 - 20 Valores 

Muito Bom 

16,5 – 18,4 

Valores 

Bom 

13,5 – 16,4 

Valores 

 

Suficiente 9,5 – 13,4 Valores 

 

Insuficiente 5,5 – 9,4 Valores 

Muito 

Insuficiente 0 – 5,4 Valores 
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• Aplicação das fichas de avaliação: 

Antes da realização da prova, o professor vigilante deverá estar na sala de aula antes 

do toque de entrada e ter recolhido, na sala destinada para o efeito: 

• a listagem dos alunos que farão a prova, com indicação de casos particulares; 

• o envelope com enunciados das provas em número suficiente; 

• as folhas de resposta em número suficiente. 

- verificar a arrumação da sala que lhe foi atribuída de acordo com as seguintes 

condições logísticas: 

• sala organizada de modo a acautelar convenientemente a distância entre os 

alunos (mesas separadas); 

• ausência de qualquer material que possa fornecer informação aos alunos 

(exemplo: livros, cadernos, folhas, computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou 

áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.); 

• material escolar arrumado dentro das mochilas, ao fundo da sala.  

• Antes da entrada dos alunos: 

• registar, no quadro, o início, termo e tolerância da prova; 

• preparar a chamada dos alunos (pela listagem correspondente à turma que lhe 

foi atribuída); 

•  efetuar a chamada dos alunos por ordem alfabética, de acordo com a listagem. 

Caso algum aluno falte, deixar vago o lugar que lhe foi destinado. 

• Durante a realização da prova:  

  É proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel 

(telemóvel e computador) nas salas, por parte dos professores vigilantes; 

  O professor vigilante deverá deslocar-se, ao longo do tempo de duração 

da prova, pela sala a fim de garantir o normal funcionamento de aplicação da mesma. 
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• Prestação de esclarecimentos:  

• É rigorosamente interdita aos professores responsáveis pela vigilância das 

provas a transmissão de quaisquer conteúdos que possam ajudar os alunos a resolver 

a mesma; 

• Os docentes podem e devem acalmar os alunos caso verifiquem que os 

mesmos, por ansiedade ou nervosismo, não consigam resolver a prova. 

• Cabe ao professor coadjuvante: 

• Entregar e recolher os envelopes com as fichas de avaliação, junto dos 

professores vigilantes, na Sala de Coordenação; 

• Verificar e controlar o material específico autorizado a usar pelos alunos 

durante a realização da prova; 

• Esclarecer os alunos apenas sobre o conteúdo das provas que possam suscitar 

dúvidas de enunciado. 

• Divulgar informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros 

evidentes. 

• Após a realização da prova: 

 Terminado o tempo de duração da prova, os professores responsáveis pela 

vigilância em cada sala adotam os seguintes procedimentos: 

• recolhem, nos lugares, as folhas de resposta (garantindo que os cabeçalhos de 

todas as folhas de resposta se encontram devidamente preenchidos); 

• procedem à conferência das provas pela listagem de alunos; 

• autorizam, finalmente, a saída dos alunos. 

 Observação: mesmo que o aluno termine a prova antes da hora estipulada só 

pode abandonar a sala aquando do terminus da mesma. 

 As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum podem ser 

objeto de classificação. 

 Os professores responsáveis pela vigilância entregam as folhas de resposta, a 

listagem e os enunciados, aos professores coadjuvantes, na Sala de Coordenação. 
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Caso sejam detetadas, durante a realização de uma ficha de avaliação, situações 

de fraude (com recurso a materiais de consulta não autorizados), a referida prova será 

desclassificada, sendo preenchido um documento de ocorrência de natureza 

disciplinar, previamente criado para este efeito. 

Se o aluno, durante a sua ausência por motivo de doença, faltar a algum 

momento de avaliação escrita, o mesmo será realizado, no máximo, até ao quinto dia 

útil após o seu regresso, em dia e hora a determinar pelo docente, depois do final das 

aulas, garantindo as condições necessárias à realização do mesmo. O agendamento e a 

realização de um novo momento de avaliação está dependente, quer da apresentação 

do comprovativo do motivo da ausência (apresentado pelo Encarregado de Educação e 

validado pelo Diretor de Turma), quer de solicitação para o efeito, junto do professor, 

por parte do aluno em falta. 

• Correção/Classificação das Fichas de avaliação: 

 As fichas de avaliação deverão ser corrigidas com caneta de cor verde. 

 As fichas de avaliação deverão ser cotadas de zero a duzentos. 

 As fichas de avaliação e/ou trabalhos realizados num período serão corrigidos e 

entregues aos alunos num prazo útil de uma semana. 

• Grelhas de Fichas de Avaliação 

 As grelhas de cotação deverão, dentro dos prazos estipulados, ser discutidos 

com os delegados de grupo e/ou Coordenadores de departamento e entregues em 

suporte de papel à coordenação de ciclo. Todas as grelhas de testes com resultado 

médio global abaixo dos 120 pontos e/ou mais de 20% de níveis negativos, deverão ser 

imediatamente sinalizadas e discutidas com a Direção Pedagógica.  

• Grelhas de resultados 

 As grelhas de resultados deverão ser preenchidas, utilizando-se o caminho 

específico, nos dois dias seguintes à entrega da grelha. 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

89 

 É de salientar que esta operação se reveste de enorme importância para todos 

os elementos dos diferentes Conselhos de Turma, em especial para os Diretores de 

Turma/Precetores, daí a importância de estarem sempre atualizadas.  

• Trabalhos de Grupo 

 Os trabalhos de grupo a realizar pelos alunos, delineados em sede de delegacia 

ou de departamento, deverão sempre obedecer às seguintes regras: 

• elaborar a constituição do grupo, respeitando o equilíbrio do mesmo; 

• entregar um guião com o enquadramento e o objetivo do trabalho; 

• envolver o maior número de disciplinas na dinâmica do trabalho (quando 

possível); 

• orientar o trabalho dos alunos; 

• estar atentos ao processo, avaliando as dinâmicas dos grupos de trabalho no 

que concerne à divisão de tarefas, às interdependências: à gestão de conflitos e à 

dinâmica de liderança, entre outras. 

Sempre que o aluno não proceda à entrega do trabalho no prazo estabelecido, 

será alvo de penalização. Após um dia de atraso é descontado 1 valor; após dois dias 

são descontados 3 valores; a partir do 3º dia o trabalho será desclassificado. 

Em qualquer dos casos, o aluno pode proceder à entrega do trabalho para 

correção, ainda que não seja classificado pelo professor. 

Salienta-se ainda que o trabalho de grupo deve ser desenvolvido no espaço do 

Colégio e com a supervisão de um professor/orientador. 

�  Trabalhos de casa 

O trabalho de casa desempenha um papel importante num programa educativo 

globalizante. As tarefas escolares incentivam o aluno a desenvolver a sua autonomia 

no presente, a tomar consciência das suas dúvidas/dificuldades e a organizar-se de 

uma forma metódica na sua vida escolar futura. Proporciona igualmente aos pais o 

conhecimento das dificuldades e progressos do seu educando no seu processo de 

aprendizagem. 
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Constituem-se um elemento de avaliação, no âmbito da avaliação contínua, 

sendo exemplos dessas tarefas: 

− concluir trabalhos iniciados na sala; 

− realizar exercícios/problemas escritos fornecidos pelo professor; 

− efetuar leitura dirigida; 

− desenvolver trabalhos de pesquisa/ investigação; 

− Realizar as metas de aprendizagens/sínteses; 

− Efetuar revisões – preparação para fichas de avaliação. 

 

Os trabalhos de casa devem ser: 

− Cativantes, originais e desafiantes; 

− Sempre que possível, ligados e aplicados a situações reais; 

−  Usados para consolidar o trabalho de sala de aula; 

−  Corrigidos, discutidos com os alunos e, sempre que possível, classificados; 

− Adequados em quantidade e oportunos no tempo (sobretudo nos 

momentos com fichas de avaliação agendadas). 

 

Os trabalhos de casa não devem ser: 

− Solicitados com o objetivo de manter o aluno ocupado; 

− Propostos para trabalhar o que não foi abordado em sala de aula; 

− Usados para consolidação de conteúdos “menos bem trabalhados”. 

� Medidas Educativas Disciplinares 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Regulamento Interno 

do Colégio, em conformidade com o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário e Ética Escolar em termos que se revelem perturbadores do 

funcionamento normal das atividades ou das relações no âmbito da comunidade 

educativa, constitui infração, passível da aplicação de medidas corretivas ou medidas 

disciplinares sancionatórias.    
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• Medidas Corretivas 

As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de 

integração, assumindo uma natureza eminentemente preventiva, sendo estas: 

a) Advertência; 

b) A ordem de saída de sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, 

para esse efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou 

semanal, do aluno no Colégio;  

d) Reparação do dano provocado – há lugar à reparação do(s) dano(s) 

provocados pelo aluno quando existir, da parte deste, incumprimento de norma ou 

negligência nos seus atos; 

e) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na 

utilização de certos materiais ou equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem 

afetos a atividades letivas;  

f) A mudança de turma. 

Nota: A aplicação das medidas corretivas descritas nas alíneas anteriores deverá 

ser comunicada aos pais ou ao Encarregado de Educação, tratando-se de aluno menor 

de idade.  

� Medidas disciplinares sancionatórias 

Estas traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, 

devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurarem ser participada de 

imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou que dela teve 

conhecimento, de imediato, ao respetivo Professor Titular (1.º Ciclo) ou Diretor de 

Turma (2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico), para efeitos da posterior comunicação à 

Direção Pedagógica.  

 

São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) Repreensão registada - qualquer professor ou outro colaborador do 

Colégio poderá repreender o aluno em caso de manifesto comportamento 
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desadequado. Sempre que entenda que o comportamento presenciado é passível de 

ser qualificado de grave, deverá participá-lo por escrito ao Professor Titular (1.º Ciclo) 

ou ao Diretor de Turma (2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico), podendo ainda comunicá-lo à 

Direção Pedagógica. A repreensão escrita deverá ser averbada ao processo do aluno; 

b) Suspensão por um dia. Pode ser aplicada apenas pela Direção 

Pedagógica, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do visado e 

sempre fundamentada nos factos que a suportam;  

c) Suspensão do Colégio até 10 dias úteis. A decisão de aplicar a medida 

disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias úteis, é precedida da audição em 

processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em termos concretos e 

precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados e a referência 

expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, como 

da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação a Direção do Colégio, que 

pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma. Compete à Direção Pedagógica, 

ouvidos os pais ou o Encarregado de Educação do aluno, quando menor de idade, fixar 

os termos e condições em que a aplicação desta medida disciplinar sancionatória será 

executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar; 

d) Transferência de escola. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de transferência de escola compete ao Diretor Regional da Educação respetivo, após 

instauração do processo disciplinar e reporta-se à prática de factos notoriamente 

impeditivos do prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos restantes 

alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da 

comunidade educativa.  

No âmbito de todos os processos disciplinares e na subsequente determinação 

de medidas corretivas ou sancionatórias, o Colégio tem sempre em consideração: 

As atenuantes da responsabilidade do aluno: 

− O bom comportamento anterior; 

− O reconhecimento da conduta. 

As agravantes da responsabilidade do aluno:   

− A premeditação; 
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− O conluio; 

− A acumulação e a reincidência. 

 

O Conselho de Turma Disciplinar/Conselho de Docentes é presidido pela Direção 

Pedagógica e apresenta a seguinte composição: 

− Professores da Turma/Professor Titular e Professores de áreas específicas; 

− Coordenador de Ciclo (se existir); 

− A Direção Pedagógica poderá convocar os elementos do Departamento 

Psicopedagógico para participar nestas reuniões, sempre que tal se justifique. 

 

Tramitação do Processo Disciplinar: 

A competência da instauração de procedimento disciplinar por 

comportamentos suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas 

disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) e d) é da Direção Pedagógica, 

devendo o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser um 

professor do Colégio, ser proferido no prazo de um dia útil, a contar do conhecimento 

da situação. No mesmo prazo, a Direção Pedagógica notifica os pais ou Encarregado de 

Educação do aluno, quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente 

eletrónico, telefónico ou por via postal simples para a morada constante no seu 

processo. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, 

pessoalmente. 

 A Direção Pedagógica deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo 

dia em que profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar. A 

instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de quatro dias 

úteis, contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o 

procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais 

diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular 

do aluno e, sendo este menor de idade, do respetivo Encarregado de Educação. 

 Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a 

audiência oral, não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, 
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embora, se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a 

audiência, esta possa ser adiada. 

 No caso do respetivo Encarregado de Educação não comparecer, o aluno 

menor de idade pode ser ouvido na presença de um docente que integre a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, com competência na área de residência do aluno ou, 

no caso de esta não se encontrar instalada, na presença do Diretor de Turma.  

 Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos 

interessados. 

 Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete à 

Direção Pedagógica, um documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos 

concretos e precisos: 

 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados 

quanto ao tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres, estabelecidos no Regulamento Interno do Colégio, violados pelo 

aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes 

ou agravantes na determinação da medida disciplinar; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

 

 Do documento referido no número anterior, é extraída cópia que, no prazo 

de um dia útil, é entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de tal facto, e 

durante esse mesmo período de tempo, informados os pais ou o respetivo 

Encarregado de Educação, quando o aluno for menor de idade. 

 No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a 

mesma é comunicada para decisão do Diretor Regional de Educação, no prazo de um 

dia útil. 

A decisão é passível de recurso hierárquico. 
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• Execução das Medidas Corretivas e Medidas Disciplinares Sancionatórias 

Compete ao professor titular (1.º Ciclo) ou Diretor de Turma (2.º, 3.º Ciclos do 

Ensino Básico) o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou 

disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com 

os pais e Encarregado de Educação e com os professores da turma, em função das 

necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização 

de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida. 

No processo de avaliação das medidas a aplicar, o Departamento 

Psicopedagógico poderá ser solicitado. 

• Recurso Hierárquico 

Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos 

termos gerais de direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis. 

O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão 

de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias de suspensão do Colégio e de 

transferência do Colégio. 

 

Em casos omissos, remete-se para a Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro, 

Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário e Ética Escolar. 

� Assiduidade e Regime de Faltas: 

� Frequência e Assiduidade 

O dever de assiduidade encontra-se legislado Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro 

o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário e Ética Escolar. Os pais e 

Encarregado de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis, 

conjuntamente com estes, pelos deveres de assiduidade dos seus filhos e educandos. 

O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e 

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Sempre que o aluno falte, tal facto deve ser comunicado ao educador da sua sala 

/ professor titular / Diretor de Turma pelos pais ou Encarregado de Educação. Nas 

faltas por doença, por período igual ou superior a três dias, devem os pais ou 

Encarregado de Educação apresentar atestado ou declaração médica que indique os 

motivos da ausência e quando a criança pode retomar a atividade escolar. 

• Compete ao Colégio: 

− o esclarecimento, junto dos alunos e Encarregado de Educação, da 

importância do dever de assiduidade e pontualidade; 

− o registo e controlo da assiduidade; 

− a comunicação das faltas injustificadas dos alunos aos Encarregado de 

Educação, no prazo de três dias úteis pelo meio mais expedito, após a não justificação 

da falta por parte destes; 

− a análise das razões que conduziram às faltas e à aceitação (ou não) das 

justificações apresentadas; 

− o estabelecimento de procedimentos complementares. 

• Compete aos Encarregado de Educação: 

− diligenciar para que o seu educando cumpra rigorosamente os deveres de 

assiduidade e pontualidade; 

− Proceder ao pedido de justificação de faltas por escrito ao professor titular 

(1.º ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico) com indicação do dia, 

da hora e da atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos 

justificativos da mesma na caderneta escolar, tratando-se de aluno do Ensino Básico, 

ou em impresso próprio, tratando -se de aluno do Ensino Secundário; esta justificação 

deverá ser apresentada no prazo de três dias úteis; 

− assegurar que os seus educandos não faltam a provas de avaliação, a não 

ser em caso de doença comprovada; 

− garantir a não interrupção durante os períodos letivos para gozo de férias; 

− conhecer o Estatuto do Aluno, o Regulamento Interno do Colégio e 

subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, uma 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

97 

declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral. 

• Compete ao aluno: 

− a assiduidade, pontualidade e empenho no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades escolares. 

 

� Faltas de presença: 

� No Ensino Básico 

− a falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição; 

− a não comparência, depois da tolerância, do aluno a uma aula ou a outra 

atividade escolar de frequência obrigatória, decorrendo em tempos consecutivos, no 

Ensino Básico, corresponde a tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno.  

− as faltas são registadas pelo professor ou pelo Diretor de Turma em 

suportes administrativos adequados. 

 

• Faltas decorrentes de atraso 

Sempre que se verificar um atraso na chegada à sala de aula, para além da 

tolerância prevista, será efetuado o registo de falta de presença que poderá ser 

justificada pelos pais ou Encarregado de Educação do aluno, quando menor, e 

comunicada ao professor do 1.º Ciclo ou ao Diretor de Turma no 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico.  

Recorda-se que apenas existe tolerância de dez minutos no primeiro tempo da 

manhã. Nos demais tempos não está prevista qualquer tipo de tolerância, 

relativamente ao horário de entrada nas aulas.  
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• Faltas de Material Didático 

No início e ao longo de cada ano letivo, o professor deve informar, com 

antecedência, os alunos acerca do material didático que considera indispensável para 

a realização de propostas de trabalho a desenvolver em aula na sua disciplina. 

Recorda-se que, quando o aluno se apresentar numa aula sem o material 

considerado indispensável à disciplina deve ser registada uma falta no registo diário de 

turma; em caso de reincidência, ao terceiro registo, cabe ao professor da disciplina 

assinalar, na plataforma dos sumários, a falta que será injustificada caso seja imputável 

ao aluno.  

� Justificação de Faltas: 

� Faltas justificadas 

No Ensino Básico, consideram-se justificadas as faltas dadas nas seguintes 

circunstâncias:  

− doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico, se determinar 

impedimento superior a cinco dias úteis; 

− isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade 

sanitária competente; 

− falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 

falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos funcionários 

públicos; 

− nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente 

posterior; 

− realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, 

que não possa efetuar-se fora do período das atividades; 

− ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática 

comummente reconhecida como própria dessa religião; 
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− por participação em provas desportivas do Colégio, eventos culturais ou 

atividades associativas, nos termos da lei; 

− cumprimento de obrigações legais; 

− acidentes abrangidos pelo seguro escolar; 

− assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

− outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno, ou seja, justificadamente, 

considerado atendível pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular. 

As faltas são justificadas pelos pais ou Encarregado de Educação ou, quando 

maior de idade, pelo aluno, entregues por escrito ao professor titular (1.º ciclo) ou 

Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico) e apresentadas num prazo máximo 

de 3 dias úteis. 

O aluno ou o Encarregado de Educação deve solicitar às entidades respetivas 

uma declaração justificativa de presença. 

O Professor Titular (1.º ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário) pode solicitar os comprovativos adicionais que entenda 

necessários à justificação da falta. 

A justificação da falta deve ser apresentada previamente quando o motivo é 

previsível ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia subsequente à mesma. 

Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, 

deve tal facto, devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de três dias úteis, 

aos pais ou Encarregados de Educação. 

� Faltas Injustificadas 

No Ensino Básico e Secundário, são faltas injustificadas as que não se 

encontrarem previstas no ponto das faltas justificadas deste documento, bem como:  

− as faltas sem justificação válida apresentada; 

− a justificação de uma falta que tenha sido entregue fora de prazo de três 

dias úteis previsto legalmente; 
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− as faltas cuja justificação não mereceu a aceitação do professor titular (1.º 

ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário); 

− a aplicação de falta resultante da aplicação da medida de ordem de saída de 

sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória. 

• Comunicação ao Encarregado de Educação: 

Quando for atingido o número de faltas correspondente: 

− no 1.º ciclo do Ensino Básico não pode ultrapassar 10 faltas injustificadas; 

− nos restantes ciclos ou anos de ensino as faltas injustificadas não podem 

exceder o dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina.   

 Os pais ou o Encarregado de Educação ou, quando maior de idade, o aluno, são 

convocados ao Colégio, pelo meio mais expedito, pelo Professor Titular (1.º ciclo) ou 

Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico), com o objetivo de os alertar para 

as consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar uma solução 

que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  

Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a 

respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso 

de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados 

pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de 

assiduidade. 

• Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

Verificada a existência de ultrapassem do limite de faltas injustificadas, o Colégio 

agirá em conformidade com o expresso nos artigos 19º e 20º da Lei N.º 51/2012, de 5 

de setembro, a saber “efeitos de ultrapassagem dos limites de faltas” e “medidas de 

recuperação e de integração”, respetivamente. 

 

O cumprimento do Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico por 

parte do aluno realiza-se em período suplementar ao horário letivo, competindo ao 
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Conselho Pedagógico definir os termos da sua realização. Isto não isenta o aluno da 

obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido. 

O Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico deve ser objeto de 

avaliação, nos termos a definir pelo Conselho Pedagógico. Sempre que cesse o 

incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o Conselho de Turma de 

avaliação final do ano letivo pronunciar-se-á, em definitivo, sobre o efeito de 

ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado. 

Após o estabelecimento do Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico, 

a manutenção da situação do incumprimento do dever de assiduidade, por parte do 

aluno, determina que a Direção do Colégio, na iminência de abandono escolar, possa 

propor a frequência de um percurso curricular alternativo no interior do Colégio ou 

agrupamento de escolas; 

O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no 

ano de escolaridade que o aluno frequenta. 

• Faltas e Dispensas na Disciplina de Educação Física 

A dispensa da atividade física, durante uma aula, só poderá ser concedida 

mediante a apresentação de uma informação por escrito, na caderneta escolar, 

assinada pelo Encarregado de Educação. Esta informação deverá ser entregue ao 

professor de Educação Física, no dia da aula a que se refere. Todos os pedidos, para 

que se tornem efetivos, terão de merecer a concordância do professor. 

Para períodos de dispensa da atividade física superiores a duas aulas, deverá ser 

apresentada uma declaração médica. 

A dispensa da atividade física apenas liberta o aluno da prática do exercício 

físico, sendo o aluno, por tal fator, obrigado a estar presente na aula ou noutro local 

indicado pelo professor, onde lhe será proposto outro tipo de atividade, 

nomeadamente fichas sobre os conteúdos trabalhados, fichas de registo da 

observação da atividade ou outras tarefas no âmbito da disciplina. 
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� Quadro de Honra e de Mérito 

A atribuição dos Quadros de Honra e de Mérito pretende proporcionar um 

incentivo ao processo educativo dos alunos e ao desenvolvimento de atitudes positivas 

que estes devem ter em relação ao Colégio e não deve constituir uma forma de 

discriminação. 

Os Quadros de Honra e de Mérito pretendem distinguir os alunos que 

desenvolveram ao longo de cada ano letivo um trabalho de excelência. Proporcionam 

um encorajamento adicional no decurso do processo educativo dos alunos e contribui 

para o desenvolvimento de atitudes positivas face ao processo ensino-aprendizagem 

em que se encontram envolvidos. 

O Quadro de Mérito reconhece os alunos que se distinguem por revelarem 

excelentes resultados em qualquer área do comportamento humano, podendo este 

assumir diversas configurações de acordo com a natureza da ação do aluno, quer por 

atribuição de prémios e lugares de destaque de natureza desportiva ou outros. 

O Quadro de Honra reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares, produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades de 

relevo pedagógico. Figuram neste quadro os alunos que para além da excelência dos 

seus resultados académicos revelem, também, uma conduta moral global de 

excelência. 

• Critérios de Elegibilidade 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Honra os alunos que 

tenham obtido média aritmética igual a cinco no conjunto das disciplinas (procedendo-

se ao arredondamento à unidade sempre que a casa decimal resultante seja igual ou 

superior a cinco), e cumulativamente com a obtenção de nível cinco a Português, 

Matemática e Inglês. 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Mérito os alunos que 

tenham evidenciado: 

• colaboração em atividades de integração e apoio escolar; 
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• promoção, orientação e organização de iniciativas culturais e de complemento 

curricular; 

• participação e colaboração em projetos culturais, científicos e desportivos, 

propostos pelo Colégio ao longo do ano letivo; 

• defesa do estabelecido no Regulamento Interno no que concerne às normas de 

convivência. 

 

Nota: nestes itens o aluno terá de ter ser avaliado obrigatoriamente com 

Bom/Muito Bom.   

 

• Comissão Proponente/Analisadora 

Compete aos Conselhos de Turma propor os alunos que satisfaçam as condições 

definidas no ponto anterior. 

Estas propostas serão posteriormente analisadas por uma comissão constituída 

pelos seguintes elementos: Direção Pedagógica, Coordenadores de Ciclo e 

Departamento, Diretor de Turma e um representante do pessoal não docente. 

• Graduação das Distinções 

Os Quadros de Mérito e de Honra são organizados por anos de escolaridade, e 

no caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, são atribuídos no final do mesmo. 

Distinguir-se-ão os alunos que preencham os requisitos mencionados nos 

critérios de candidatura, valorizando com um louvor registado no seu processo e com 

a entrega de um diploma. 

Serão também distinguidos com uma menção honrosa os alunos que, não 

preenchendo os requisitos mencionados nos critérios de candidatura, se destaquem 

pela sua participação e empenho numa área específica. 

• Divulgação 

As distinções a atribuir aos alunos ocorrerão em cerimónia pública a realizar 

nofinal do ano letivo e/ou no ano letivo seguinte, com a solenidade e a dignidade 
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apropriadas. Os resultados deverão ser expostos em lugar próprio no espaço da 

comunidade educativa.  

 

3.10. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

O Departamento Psicopedagógico do St. Paul’s School é a unidade orgânica que 

oferece apoio e orientação aos alunos e respetivas famílias, com o objetivo de 

promover a base necessária ao seu desenvolvimento integral, trabalhando o equilíbrio 

biopsicossocial. A sua missão é, então, oferecer uma intervenção psicopedagógica 

especializada, adequada às necessidades específicas de cada aluno. 

� Organograma 

O Departamento Psicopedagógico, assente num referencial teórico sólido, é 

constituído por uma equipa interdisciplinar, com profissionais altamente qualificados e 

com experiência comprovada, que possui saberes e ferramentas que lhe permitem 

avaliar, conceber e operacionalizar programas e estratégias de intervenção, quer de 

um modo direto e individual, quer colaborando com outros intervenientes, atuando 

como catalisador do desenvolvimento do sistema de relações na comunidade escolar. 

O Departamento articula, ainda, com 

diversos serviços externos, nomeadamente 

serviços de terapia da fala, terapia familiar, 

psicomotricidade, psicoterapia e neuropediatria. 

 

� População alvo 

O Departamento Psicopedagógico atua sobre as relações que se estabelecem no 

contexto escolar, tendo presente que, ao longo da sua escolaridade, qualquer aluno 

pode apresentar questões que exijam uma atenção específica ou recursos 

educacionais diferenciados. 
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� Modelo de intervenção 

O Departamento Psicopedagógico atua sob a premissa de que a finalidade da 

educação consiste em promover o desenvolvimento dos seres humanos e de que, num 

contexto educativo, todos os intervenientes desempenham papéis complementares. 

Neste sentido, Psicologia e Educação articulam saberes e ferramentas teórico-práticas, 

numa leitura compreensiva do processo de ensino e aprendizagem, dando primazia às 

interações entre os diversos intervenientes, dado que são estas as catalisadoras do 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e adolescente. Deste modo, muitas 

das questões a que se procurará dar resposta inserem-se no paradigma da Psicologia 

do Desenvolvimento, numa tentativa de compreender e integrar o modo como a 

criança e o adolescente se desenvolvem e quais os mecanismos que serão promotores 

de desenvolvimento. 

 A metodologia de trabalho utilizada tem por base o Modelo Sistémico, que 

fornece uma leitura da realidade assente nas relações interpessoais.  

 

� Enquadramento legal 

Com a entrada de Portugal para a União Europeia, a publicação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo (1986), que estabelece a regionalização dos serviços do 

Ministério da Educação e a Reforma do Sistema Educativo foram acontecimentos 

muito importantes para a educação especial. Posteriormente, em 1993, o Ministério 

da Educação criou o Núcleo de orientações educativas da Educação Especial, surgindo 

os professores de apoio. É nesta fase que começa a evolução do papel do Estado 

perante a Educação Especial. 

Nos dias que correm, dão múltiplas as práticas que visam a inclusão das crianças 

com necessidades educativas especiais (com condição de deficiência ou não) nas 

nossas escolas.  

Para o St. Paul’s School, a inclusão não deixa de representar um novo paradigma 

que requer um maximizar de esforços por parte de toda a comunidade educativa em 

busca de um novo legado de metodologias e estratégias de ensino, que irão exigir 
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mudanças ao professor e ao pensar o ensino em contexto educativo, procurando a 

qualidade e a equidade, de acordo com o estabelecido na Declaração de Salamanca.  

Lembremo-nos que uma escola inclusiva é aquela “em que todos os alunos 

aprendam juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem (…)”, sendo a pedagogia inclusiva “a melhor forma de 

promover a solidariedade entre os alunos com necessidades educativas especiais e os 

seus colegas” (UNESCO, 1994: 21). 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, a educação inclusiva 

visa a equidade educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, no 

acesso quer nos resultados. No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas 

educativas devem assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos 

de estratégias que permitam responder às necessidades educativas dos alunos. 

Deste modo, a filosofia do St. Paul’s School procura construir um espaço assente 

na ideia de uma escola que promove a individualização e personalização das 

estratégias educativas, enquanto método de prossecução do objetivo de promover 

competências universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da 

cidadania. 

Tendo como premissa um ensino sustentando por elevados padrões de 

qualidade orientado para o sucesso de todos os alunos, o desenvolvimento de uma 

escola inclusiva, consagrando valores, princípios e instrumentos imprescindíveis para 

um cenário de igualdade de oportunidades em contexto escolar, apresenta-se como 

um elemento preponderante na filosofia do St. Paul’s School. 

O Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, vem enquadrar o conjunto de respostas 

educativas passíveis de desenvolvimento do domínio da adequação do processo 

educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e participação decorrentes de alterações funcionais 

e estruturais de caráter permanente, das quais resultam dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 
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relacionamento interpessoal e da participação social (2008: Ministério da Educação – 

DGIDC). 

Desta forma, o St. Paul’s School, em conformidade legal, definiu os apoios 

especializados a prestar na Educação Pré-Escolar, nos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico, através da criação de condições para a adequação do processo educativo 

destes alunos. 

O núcleo de Apoio Pedagógico Especializado desenvolve a sua ação pedagógica 

em todos os anos de escolaridade, desde a Intervenção Precoce. Usufruem deste 

serviço os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente (ao 

abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro) e alunos com dificuldades de 

aprendizagem comprometedoras do sucesso educativo não contemplados nesta 

legislação. 

Importa clarificar que a constituição deste núcleo, independentemente do grupo 

de alunos a intervir, tem como objetivo contribuir para o sucesso e bem-estar 

académico de todos os alunos, procurando promover ambientes de aprendizagem 

pautados pelo respeito e pela maximização de potencialidades, em que todos os 

alunos se possam sentir verdadeiramente integrados e felizes, independentemente 

das suas dificuldades e características funcionais. 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é um serviço especializado de apoio 

educativo (Lei nº 46/86 de 14 de outubro, artigoº 26 e Decreto-Lei nº 190/91 de 17 de 

maio), que contribui para a concretização da igualdade de oportunidades, para o apoio 

no processo de escolha do projeto de vida do aluno, para a promoção do sucesso 

educativo e para a aproximação entre a família, a escola e o mundo profissional. Este 

serviço é regido pelo Decreto-Lei 300/97, de 31 de outubro, que cria a carreira do 

psicólogo no âmbito do Ministério da Educação. Possui autonomia técnica e rege-se 

pelos princípios éticos e de confidencialidade definidos pelo Código Deontológico da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses, quer no que concerne aos Princípios Gerais, quer 

aos Princípios Específicos. 

Assente numa filosofia de interdisciplinaridade, toda a ação realizada pelo 

Departamento Psicopedagógico procura o desenvolvimento da sua prática em 
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constante articulação e respetiva integração recíproca entre as diversas valências e os 

diferentes níveis de ensino do St. Paul’s School, proporcionando sempre a todos os 

alunos o acesso a práticas educativas articuladas e estruturadas com vista ao 

desenvolvimento do potencial de pensamento. 

� Objetivos do Departamento 

  O Departamento Psicopedagógico tem como objetivo último contribuir 

para que o St. Paul’s School se afirme, cada vez mais, como um local de aprendizagem, 

de socialização e de encontros afetivos, promotores do desenvolvimento da 

identidade dos alunos e que abra espaço à construção de inúmeras possibilidades de 

realização. Deste modo, a sua ação concorre para o desenvolvimento biopsicossocial 

da criança e do adolescente. Para o efeito, é necessário atuar de forma preventiva, 

detetando dificuldades e promovendo soluções. 

  O Departamento Psicopedagógico articula com os restantes 

Departamentos, com vista a uma otimização de recursos e à promoção do bem-estar 

da comunidade educativa. Assim, trabalhando em parceria com a comunidade 

educativa, são desenvolvidas novas formas de compreensão da realidade que 

permitam que cada criança e adolescente alcance todo o seu potencial. 

  Por outro lado, é objetivo do Departamento Psicopedagógico contribuir 

para um exercício da parentalidade mais seguro e informado, desenvolvendo 

atividades de formação para pais, professores, alunos e auxiliares de ação educativa. 

� Áreas de Intervenção 

� Avaliação e Intervenção Precoce 

 A intervenção precoce inclui todas as atividades, oportunidades e 

procedimentos destinados a promover o desenvolvimento e aprendizagem da criança 

do jardim-de-infância, assim como o conjunto de oportunidades proporcionadas às 

famílias para que possam promover esse mesmo desenvolvimento e aprendizagem. 

Ao Departamento Psicopedagógico, cabe caracterizar o atual nível de 

desenvolvimento das crianças, identificando aprendizagens já adquiridas ao longo do 
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seu crescimento e proporcionando, igualmente, uma intervenção atempada face a 

eventuais fragilidades identificadas.  

� Avaliação de Desenvolvimento 

A transição do Ensino Pré-Escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico constitui 

sempre uma mudança significativa na vida da criança, que muda o seu espaço de 

atividade habitual. Esta transição surge, muitas vezes, associada à antecipação e 

ansiedade da própria criança e dos pais, a uma mudança de ambiente físico, à 

descontinuidade dos conteúdos curriculares e, também, a uma mudança de ambiente 

social (pares e adultos). 

Para que a transição entre o jardim-de-infância e o 1º Ciclo do Ensino Básico seja 

um processo natural e um desafio para todos os intervenientes, o St. Paul’s School 

promove uma articulação dinâmica entre as valências, para que se constituam como 

ambientes estimulantes de aprendizagem e de desenvolvimento para cada criança. 

 Neste sentido, o Departamento Psicopedagógico desenvolve uma avaliação de 

desenvolvimento nas salas do Pré-Escolar (crianças com 5 anos de idade), com o 

intuito de promover um trabalho de continuidade entre as valências de Jardim de 

Infância e o 1º Ciclo do Ensino Básico, envolvendo o mais possível os pais e a família 

nesta transição. 

� Avaliação Psicopedagógica e Avaliação psicológica  

Na globalidade, o psicólogo deve realizar avaliação psicopedagógica ou 

psicológica, em contexto escolar, demonstrando rigor, exigência e fundamentação 

técnica e científica nas avaliações efetuadas, tal como o docente de apoio pedagógico 

especializado o deve fazer na realização da sua avaliação pedagógica. 

Especificamente, a avaliação psicopedagógica ou psicológica deve centrar-se na 

avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, 

devendo iniciar-se após a sinalização do caso, através da caracterização da 

problemática envolvida, tendo em conta a exibição de comportamentos ou 

competências desfasadas do grupo de referência e que afetem o processo de ensino e 

de aprendizagem, tomando em consideração a participação do aluno nas várias áreas 
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curriculares, extracurriculares e não curriculares e o enquadramento sociofamiliar do 

aluno.  

 No âmbito da avaliação pedagógica, o docente de apoio pedagógico 

especializado atua sempre que solicitada a sua intervenção em contexto de sala de 

aula, para um despiste prévio in loco de dificuldades de aprendizagem. Atua, também, 

na realização de avaliações de diagnóstico, que consistem na avaliação de 

competências dos alunos do Colégio, perante eventuais dificuldades manifestadas nos 

domínios de Português e Matemática. 

� Intervenção em Necessidades Educativas Especiais 

Regulado pelo Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, pressupõe a referenciação 

das crianças e jovens que apresentem um quadro de possível necessidade de 

beneficiar, mais tarde, de respostas educativas no âmbito da Educação Especial. Neste 

contexto, o aluno poderá beneficiar, caso se justifique, de um Projeto Educativo 

Individual. 

� Dificuldades de Aprendizagem Específicas 

Segundo a definição do NJCLD (National Joint Committeeon Learning 

Disabilities), dificuldades de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo 

heterogéneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e 

uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio, ou habilidades matemáticas. Estas 

desordens são intrínsecas ao indivíduo, presumivelmente devem-se a disfunções do 

sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo da vida. Problemas de 

autorregulação comportamental, perceção social e interação social podem existir com 

as dificuldades de aprendizagem mas não constituem por eles próprios uma dificuldade 

de aprendizagem. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 

concomitantemente com outras condições desvantajosas (handicapping) (por exemplo, 

dificuldades sensoriais, deficiência mental, distúrbios emocionais sérios) ou com 

influências extrínsecas (tais como diferenças culturais, instrução insuficiente ou 

inapropriada), elas não são o resultado dessas condições ou influências. 
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Ao nível académico, as Dificuldades de Aprendizagem Específicas podem 

manifestar-se na aprendizagem de um ou mais conteúdos muito específicos, o que, 

consequentemente, leva à necessidade de atribuir uma denominação específica a cada 

dificuldade, em função do problema apresentado (ex: dislexia, disortografia, disgrafia, 

discalculia). 

 No que concerne às Dificuldades Aprendizagem Específicas, a Neuropsicologia é 

um recurso fundamental, quer na avaliação das situações identificadas, quer na 

intervenção e acompanhamento das mesmas. 

� Apoio Pedagógico Especializado para alunos que não se encontram ao 

abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro 

Se, por um lado, existem alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, que necessitam de uma intervenção direta de Educação Especial, 

por outro lado, existem alunos com dificuldades de aprendizagem (de origem 

intrínseca ou extrínseca) sem qualquer comprometimento de caráter permanente que, 

ao serem apoiados por programas estruturados e desenvolvidos de acordo com essas 

dificuldades, encontram no apoio pedagógico especializado um suporte as ultrapassar. 

O Apoio Pedagógico Especializado é muitas vezes articulado com um trabalho 

desenvolvido no âmbito da Psicologia, que visa a identificação de problemas 

específicos de aprendizagem ou de fatores que condicionem pontualmente as 

aprendizagens dos alunos, procurando continuamente respostas para uma equidade 

educativa. Esta equidade educativa visa possibilitar o sucesso educativo a todos os 

alunos, sem qualquer tipo de condicionantes, na ótica da promoção do potencial 

cognitivo das crianças, garantindo uma adequada oportunidade de aprender e 

diminuindo as discrepâncias entre o potencial de aprendizagem e o desempenho 

cognitivo e motor, canalizando-os para o Apoio Pedagógico Especializado. 

� Treino de Competências Parentais 

O envolvimento ativo dos Encarregado de Educação no processo de 

acompanhamento dos seus educandos surge como uma forma inequívoca de 

potenciar o desenvolvimento da criança. Tendo em conta que as crianças não nascem 
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com um livro de instruções, o treino de competências parentais pode surgir como o 

processo que fornece conhecimentos específicos e estratégias que ajudam a promover 

o desenvolvimento da criança.  

Quando nos referimos à Educação ou Treino Parental, pretendemos 

essencialmente apoiar a família nuclear, proporcionando-lhe informação de carácter 

prático, transmitindo-lhe princípios de aprendizagem e de modificação do 

comportamento, de forma a promover competências parentais, de comunicação e de 

resolução de problemas.  

� Dinamização de círculos de pais 

 Os círculos de pais são atividades que decorrem num clima informal e que se 

destinam a promover um espaço de partilha e de crescimento, debatendo temáticas 

no âmbito da parentalidade. Estes encontros terão uma periodicidade mensal e serão 

dinamizados pelo Departamento Psicopedagógico, com o objetivo de potenciar o 

autoconhecimento e a autoconfiança dos participantes, através da reflexão conjunta, 

da escuta ativa e do debate de ideias. 

� Interação com as Famílias 

 O Departamento Psicopedagógico trabalha com as famílias, promovendo o 

diálogo e uma avaliação conjunta de cada situação, com o intuito de promover o 

desenvolvimento biopsicossocial e otimizar os recursos existentes. 

 Hoje é conhecido o papel importante que o ambiente familiar desempenha no 

desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem, quer pela possibilidade de 

promover a criação de crenças positivas, quer pelo envolvimento dos pais em 

atividades de exploração com as crianças que permitem o desenvolvimento de 

processos cognitivos, metacognitivos e emocionais. É, assim, fundamental otimizar a 

comunicação permanente entre escola e família, no sentido de promover a sua 

funcionalidade. 
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� Intervenção na Ansiedade em situação de avaliação 

Ao longo da infância e da adolescência, a ansiedade surge como uma 

caraterística normativa e uma experiência comum, transitória e funcional, 

possibilitando a adaptação a novas situações. Contudo, a ansiedade face aos 

momentos de avaliação poderá influenciar o desempenho escolar, interferindo no 

rendimento académico do aluno.  

Neste sentido, o Departamento Psicopedagógico intervém na gestão de stress e 

ansiedade em momentos de avaliação que interferem significativamente no 

desempenho académico e no bem-estar pessoal do aluno, minimizando o seu impacto 

no funcionamento social e académico, desenvolvendo, deste modo, competências de 

regulação emocional, cognitiva e comportamental. 

� Educação para a Saúde e Educação Sexual 

O conceito atual de educação para a saúde tem subjacente a ideia de que a 

informação permite identificar comportamentos de risco, reconhecer os benefícios dos 

comportamentos adequados e suscitar comportamentos de prevenção. A educação 

para a saúde tem, pois, como objetivos centrais, a informação e a consciencialização 

de cada pessoa acerca da sua própria saúde e a aquisição de competências que a 

habilitem para uma progressiva autorresponsabilização, com vista à promoção da 

saúde física, psicológica e social (perspetiva biopsicossocial). Deste modo, o Governo, 

através do Despacho n.º 25995/2005 (2.ª Série), de 16 de dezembro, determinou a 

obrigatoriedade de as escolas incluírem no seu projeto educativo a área da educação 

para a saúde, enquanto escolas promotoras de saúde. 

Não obstante o Colégio assumir uma função relevante, a família é sem sombra 

de dúvidas o principal e o primeiro agente educativo da sexualidade. É no ambiente 

familiar que se concretizam as primeiras relações educativas e sociais que 

influenciarão as dimensões afetiva, amorosa e sexual dos jovens. Logo, a educação 

sexual deve ser desenvolvida pelo Colégio e pela família, numa parceria que permita 

respeitar o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa. 

Deste modo, a educação sexual é crucial para reduzir os comportamentos 

sexuais de risco (ou pelo menos não permitir o seu aumento). Engloba as dimensões 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

114 

biológica, sociocultural, psicológica e espiritual, da sexualidade, integrando um 

domínio cognitivo (informação), um domínio afetivo (sentimentos, valores e atitudes) 

e um domínio comportamental (comunicação, tomada de decisões e outras 

competências pessoas relevantes). Trata-se de um processo contínuo e permanente de 

aprendizagem e socialização que abrange a transmissão de informação e o 

desenvolvimento de atitudes relacionadas com a sexualidade humana, numa 

perspetiva ecológica, e, portanto, promove atitudes e comportamentos saudáveis (ME-

GTES, 2007), é transversal e transdisciplinar. 

Assume como objetivo fundamental o desenvolvimento de competências nos 

jovens, de modo a possibilitar-lhes escolhas informadas nos seus comportamentos na 

área da sexualidade, permitindo que se sintam informados e seguros nas suas opções 

(ME-GTES, 2005, 2007). 

Face ao exposto, o Departamento Psicopedagógico deverá fazer parte integrante 

da equipa interdisciplinar de educação para a saúde e educação sexual, coordenada 

pelo professor-Coordenador, estabelecendo formas de articulação estreita e dinâmica 

com a família, os estudantes e as respetivas estruturas representativas, os profissionais 

de saúde das unidades de saúde, a comunidade educativa e local, as organizações não 

governamentais, devidamente reconhecidas e especializadas na área, e outros 

organismos do Estado, nomeadamente o Instituto Português da Juventude. Trata-se, 

assim, de um processo participado e intersectorial, sendo múltiplos os agentes 

intervenientes na aprendizagem dos temas relacionados com a educação sexual. 

De acordo com o Artigo 46.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, ao Departamento Psicopedagógico incumbe, ainda, 

o papel especial de colaborar na identificação e prevenção de situações problemáticas 

de alunos e fenómenos de violência, na elaboração de planos de acompanhamento 

para estes, envolvendo a comunidade educativa. 

� Métodos e Hábitos de Estudo 

As transições entre os diferentes ciclos de ensino apresentam-se como fases 

cruciais na vida dos estudantes, pelo que a aquisição de métodos e hábitos de estudo 

adequados se torna essencial para o sucesso escolar. Estes podem ser promovidos 
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precocemente, através de rotinas e atitudes que estimulem o gosto pela aquisição de 

novas aprendizagens e que ajudem o aluno a autorregular o seu tempo em função das 

diferentes matérias a estudar. 

Contudo, o saber estudar não surge de forma espontânea, é uma construção que 

provém da tríade dinâmica constituída pelo aluno, os seus professores e pais. O 

objetivo da intervenção do Gabinete Psicopedagógico será o de proporcionar ao aluno 

a possibilidade de se tornar um estudante progressivamente mais autónomo, com 

métodos e hábitos de estudo mais consistentes. 

� Orientação Escolar e Vocacional 

 O final do 3º Ciclo do Ensino Básico coincide com o fim do tronco de estudos 

comum a todos os alunos. É um importante ponto de tomada de decisão para os 

jovens, que abre caminho a vários percursos possíveis para continuação dos estudos. 

Para que possa planear e construir o seu projeto de vida, é importante que o jovem 

escolha e decida sobre o que mais se adequa aos seus interesses e às suas 

capacidades.  

 O Programa de Orientação Escolar e Profissional, delineado para os alunos do 

9º ano de escolaridade do St. Paul’s School, contempla o processo de orientação 

vocacional, tomando em consideração o conhecimento do meio envolvente, 

nomeadamente no que se refere às alternativas educativas, formativas e profissionais 

ao dispor dos estudantes e o mundo das profissões, no sentido de promover uma 

escolha vocacional adequada para o planeamento da carreira e para a formulação de 

projetos pessoais. 

� Trabalho com os Professores e restante comunidade educativa 

 O Departamento Psicopedagógico desenvolve um trabalho de parceria com os 

professores, de partilha de informações e de metodologias de aprendizagem que 

promovam e potenciem o desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 O pessoal não docente desempenha um papel fundamental numa instituição 

educativa pela sua proximidade com os alunos e pelo tempo em que os acompanha. 

Assim, o Departamento Psicopedagógico recorre, por diversas vezes, ao seu olhar, na 
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impossibilidade de se estar presente, nomeadamente no pátio. Os contactos mantidos 

regularmente com o pessoal não docente ajudam a conhecer melhor os alunos em 

situações diferenciadas em diferentes contextos educativos. Em algumas situações 

podem, também, funcionar como apoio na prevenção de alguns conflitos.  

� Organização e conceção de ações de formação, workshops, conferências, 

congressos e jornadas temáticas 

 O Departamento Psicopedagógico pretende desenvolver uma ação dinâmica no 

âmbito da formação e da organização de eventos, assumindo um caráter científico e 

profissional. Considera-se que estes encontros podem constituir momentos 

privilegiados para estabelecimento de futuras parcerias, de relações estratégicas e 

também para atualização em relação ao que de mais recente estará a acontecer no 

campo da Educação e da Psicologia. 

� Frequência de ações de formação contínua e especializada 

 Atendendo a que vivemos num mundo em constante mutação, a ideia da 

existência de agentes educativos proficientes, preocupados com essa constante 

mudança, numa procura constante de novas práticas e metodologias que as possam 

condicionar, define uma filosofia de Departamento que assenta no princípio da 

formação para práticas educativas contextualizadas e as mais adequadas possíveis à 

realidade educativa escolar. 

 Ora, assim, a formação dos professores e psicólogos surge como um momento–

chave na socialização e na configuração profissional, constituindo uma área sensível, 

no âmbito das mudanças no setor educativo. Note-se que preparar agentes educativos 

capazes de responder positivamente aos desafios do heterogéneo tecido escolar que 

caracteriza a realidade do Colégio é só dotá-los de um acervo de conhecimentos, 

estimulando uma atitude investigativa e contemplando práticas de formação, que 

permitam aumentar a panóplia de respostas para situações identificadas em contexto 

educativo. 
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� Investigação 

A investigação constitui uma forma de melhor conhecer e apreender a realidade, 

constituindo uma atividade reflexiva, sistemática e metódica, que permite obter 

conhecimentos e contribuir para a resolução de problemas, nomeadamente através da 

formulação de novas explicações. 

A comunicação dos estudos desenvolvidos pelo Departamento Psicopedagógico, 

nomeadamente através da publicação de artigos e da participação em seminários e 

conferências para a comunidade científica e para o público em geral, terá como 

compromisso informar, estimular e partilhar reflexões, contribuindo para o 

desenvolvimento da investigação na área da psicologia e da educação.  

 

3.11. SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Os serviços administrativos estão dotados de instalações e equipamentos 

próprios ao seu funcionamento. A secretaria constitui um espaço de informação e de 

faturação de serviços específicos disponibilizados pelo Colégio. 

 

3.12. SECRETARIA PEDAGÓGICA 

A Secretaria Pedagógica é um órgão de organização técnico-pedagógica que tem 

a função de apoiar instrumentalmente todas as valências de ensino e à qual compete 

assegurar o cumprimento de: 

• Matricula / Renovação de matricula /Anulação de matricula; 

• Processos de transferência; 

• Certificados  

 

3.13. HELPDESK 

A equipa de Helpdesk presta assistência na administração da rede de 

computadores e suporte aos utilizadores nos ambientes de hardware e software. É 

composta por funcionários competentes na área, indispensáveis para a resolução de 

problemas informáticos. 
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3.14. EQUIPA DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA 

A equipa de manutenção e logística colabora no levantamento das necessidades 

relativamente à propiciação de condições, em termos materiais e humanos, 

assegurando a gestão de stocks de diversos equipamentos, bem como os stocks de 

brindes promocionais, afetos ao Colégio. Por outro lado, presta uma importante tarefa 

na disponibilização dos recursos materiais necessários para o funcionamento das 

diversas atividades desenvolvidas no Colégio.  

 

3.15. POSTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM 

O Colégio dispõe de um serviço de enfermagem, onde se encontra uma 

enfermeira disponível para identificar, tratar e/ou encaminhar situações de doença 

súbita ou traumatismos, com a prestação de primeiros cuidados e posterior 

encaminhamento médico quando necessário, sempre em articulação com os pais. Os 

casos com maior gravidade serão encaminhados para o hospital, acionando-se o 

Seguro Escolar, solicitado na Secretaria.  

O horário deste serviço, que se destina a todos os elementos da comunidade 

educativa, encontra-se afixado no local.  

Todos os alunos devem manter o boletim individual de saúde atualizado. 

Caso o aluno seja portador de alguma alergia, alimentar ou outra, deverá 

informar o respetivo Diretor de Turma/Professor Titular. 

Quando o aluno se encontrar com uma doença infetocontagiosa, não é permitida 

a sua permanência no Colégio, uma vez que pode contagiar os colegas. 

Quando um aluno manifestar sintomas de doença no Colégio, o Encarregado de 

Educação será imediatamente informado. Em caso de necessidade, o Encarregado de 

Educação deverá deslocar-se ao Colégio e responsabilizar-se pelo acompanhamento do 

seu educando a um centro de saúde. 
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3.16. GABINETE DE RECURSOS HUMANOS 

A Direção de Recursos Humanos serve toda a instituição educativa do Colégio, 

com o objetivo de contribuir para a eficiência e o bem-estar do capital humano do St. 

Paul’s School. 

 

3.17. RECEÇÃO 

O Colégio dispõe de uma receção que se constitui como um espaço de 

informações gerais sobre o funcionamento do Colégio, assim como um local de 

comunicação entre docentes e Encarregado de Educação através de telefonemas. É 

também na receção que os Encarregado de Educação devem marcar reuniões com os 

Educadores de Infância, Professores Titulares, Diretores de Turma, professores e 

outros intervenientes no processo educativo. 

O Encarregado de Educação só deve recolher o seu educando, através da entrega 

assegurada pela receção. 

 

3.18. PORTARIA 

O St. Paul’s School funciona, num único turno, com o seguinte horário de 

funcionamento: 

Abertura – 7h30 

Encerramento – 19h 

Período de atividade letiva – das 8h 30min às 16h 45min (dependente dos níveis 

de ensino). 

As atividades extracurriculares desenrolam-se durante o intervalo do almoço e 

após as 16h. 

O Prolongamento funciona entre as 17h 30min e as 19h. 

O Colégio não recebe alunos no mês de agosto, no entanto permanece aberto, 

para serviços relacionados com assuntos de carácter informativo (receção) e 

administrativos.  
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3.19. ECONOMATO; CENTRO DE CÓPIAS; UNIFORMES 

O material a reproduzir para uso nas aulas deverá ser entregue com 48 horas ou 

24 horas de antecedência (consoante se trate de fichas de trabalho ou de avaliação, 

respetivamente), devidamente aprovado pelo Delegado/ Coordenador de 

Departamento/ Ciclo, através de programa informático criado para o efeito. 

Os departamentos curriculares, os serviços especializados de apoio pedagógico e 

os serviços de coordenação pedagógica terão direito ao número adequado de 

fotocópias. 

Não é permitida a entrada de estranhos na área de serviço. 

A ordem de chegada a estes serviços deve ser escrupulosamente respeitada, 

devendo o funcionário de serviço atender, alternadamente, Professores/ Funcionários, 

Alunos e Encarregados de Educação. 

O horário de funcionamento da Reprografia encontra-se afixado junto da 

mesma.   

Durante todo o ano, Professores/ Funcionários, Alunos e Encarregados de 

Educação, poderão adquirir na loja St. Paul’s, uniforme e materiais escolares. 

 

3.20. ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Existe um grupo de funcionários que desempenham a tarefa de assistentes 

operacionais. Apresentam uma boa preparação para o exercício das suas funções, 

dada a sua longa experiência no contacto diário com os alunos. 

 

3.21. BIBLIOTECA 

A Biblioteca / Centro de Recursos possui um Coordenador específico que, em 

colaboração com uma equipa, supervisiona a utilização das instalações, orienta e dirige 

todas as atividades que aí se desenvolvam. 

O Coordenador da Biblioteca / Centro de Recursos é, sempre que possível, um 

professor profissionalizado, designado pela Direção Pedagógica, após consideração, 

sempre que possível, das suas competências específicas para a área.  
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As atividades que se desenvolvem na Biblioteca / Centro de Recursos regem-se 

por normas de funcionamento próprias, aprovadas pelo Conselho Pedagógico, no 

início de cada ano letivo, e encontram-se afixadas em local próprio. 

O horário de funcionamento encontra-se afixado no espaço Biblioteca / Centro 

de Recursos. 

O professor/funcionário destacado para o serviço de Biblioteca é responsável por 

zelar pelo cumprimento de todas as indicações que decorrem do regulamento deste 

espaço, sendo particularmente importante garantir condições de silêncio propícias ao 

trabalho escolar e ao estudo. Os recursos informáticos disponibilizados aos alunos 

deverão ser usados com a finalidade exclusiva de apoio ao estudo e a outras tarefas de 

natureza escolar. 

 

3.22. ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES  

A Associação de Estudantes deve ter na sua génese o propósito de desenvolver a 

cooperação e solidariedade entre os estudantes, bem como de promover iniciativas 

culturais, desportivas, artísticas e lúdicas. 

Em cada ano, a direção da associação deve ser eleita por sufrágio direto, com 

base num programa de atividades a desenvolver durante o ano letivo. 

 

3.23. PARCEIROS ESTRATÉGICOS 

� Confucius Institute 

 

 

 

 

 

 

Com o recente aumento da importância do Mandarim, o St. Paul’s School optou 

por oferecer esta atividade extracurricular, a fim de proporcionar uma oportunidade 
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para que todos os nossos alunos possam ganhar mais uma qualificação valiosa para o 

seu futuro.Os nossos alunos poderão agora certificar o seu nível de mandarim com o 

Instituto Confúcio, que faz parte da Universidade de Lisboa, podendo inscrever-se 

através do Colégio para esta certificação. 

 

� Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

 

 

 

 

A inclusão do ensino de Latim nos curricula do St. Paul’s School teve como razão 

primordial a necessidade de refletir sobre a língua portuguesa e de conduzir a um 

pensamento mais estruturado, reforçando a competência comunicativa e levando a 

uma análise que permita o relacionamento de culturas e saberes. 

No âmbito do protocolo estabelecido entre o St. Paul’s School e o grupo de 

Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Colégio 

proporciona aos seus alunos o acesso a uma certificação internacional a nível do Latim, 

na qual os examinandos são sujeitos a uma prova externa. Estes exames são realizados 

consoante o nível de aprendizagem em que se integre cada jovem, de acordo com o 

seu percurso na disciplina e na sequência da avaliação feita pelos professores, 

internamente. 

 

� Academia de Música de Coimbra 
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O colégio St. Paul's School celebrou um acordo de colaboração com a Academia 

de Música de Coimbra, para, conjuntamente, promoverem a implementação e 

divulgação do ensino da música numa perspetiva diferenciadora. Tal iniciativa 

corrobora a convicção deste projeto educativo de que a aprendizagem da música 

contribui, de forma determinante, para uma educação humanística e de excelência, 

que compreenda a evolução do aluno numa perspetiva integradora das suas diferentes 

dimensões. Ambas as instituições preconizam os princípios da diferenciação 

pedagógica e da valorização do percurso levado a cabo pelos alunos, facto que 

promoveu a sua natural aproximação.   

  

O acordo celebrado contempla a lecionação da disciplina de Música no colégio 

St. Paul's School por parte dos docentes da Academia de Música de Coimbra, que 

contribuirá com a sua experiência para a organização e planificação de atividades, que 

visem a sensibilização dos alunos para a aprendizagem da música enquanto linguagem 

e veículo de emoções, o que favorecerá, a médio prazo, a aquisição de um perfil 

artístico sustentado.   

  

A Academia de Música tem um espaço próprio dentro do colégio St. Paul’s 

School, facto que tem como objetivo fazer “todas as forças convergirem para a 

compreensão da música como momento tão íntimo quanto coletivo.”. A “imersão” no 

modo muito próprio de viver e interpretar a música é, aliás, uma das pedras-de-toque 

do projeto, cuja liderança está a cargo do professor Pedro Ferreira, e que convida os 

alunos a altos “voos” num espaço que se quer assumir “como casa, pronta para 

desafiar, pronta para acolher, pronta para crescer e fazer crescer.” É neste espaço que 

os alunos do colégio St. Paul’s School podem, caso desejem, iniciar a viagem pela 

aprendizagem de um instrumento, como atividade extracurricular.   

  

O St. Paul´s School, sediado em Coimbra, abriu portas em setembro de 2017 e 

conta com as valências de Berçário, Jardim de Infância, 1º ciclo e 2º ciclo (admitindo 

inscrições para 5º e 6º ano de escolaridade). O programa educativo que é aplicado no 
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St. Paul’s School é bilingue e, assenta no domínio, desde os primeiros anos da criança, 

do Português e do Inglês e proporcionando aos alunos a aquisição das línguas latina, a 

partir do 1º ciclo, do Espanhol, a partir do 2º ciclo e do Alemão no 3º ciclo de 

escolaridade, com o objetivo de dotar os seus alunos da maior proficiência linguística, 

que os tornará falantes capacitados de uma grande polivalência. 

 

3.24.  SERVIÇO DE TRANSPORTE 

O Colégio assegura um serviço diário de transporte, quando solicitado, aos seus 

alunos. Como se trata de um serviço opcional, cabe ao Encarregado de Educação, 

aquando da inscrição, mencionar a paragem pretendida. A definição de cada um dos 

percursos existentes ou a existir depende dos pedidos para este serviço. No entanto, 

fica ao critério do Colégio a definição do local de paragem para entrada e saída de 

alunos, a fim de agilizar o tempo das deslocações e evitar excessivas permanências 

destes dentro dos autocarros. 

• É da responsabilidade do Encarregado de Educação assegurar o transporte do 

aluno, que por atraso não compareça na paragem no horário estabelecido; 

• O período de espera nas paragens estabelecidas não poderá exceder os 2 

minutos; 

Ao fim do dia, o Encarregado de Educação ou seu representante deverá receber 

o aluno na paragem no horário previsto, se tal não acontecer, o aluno regressará ao 

Colégio, onde permanecerá até ao horário limite - 19 horas. 

 

3.25. REFEITÓRIO 

O St. Paul’s School dispõe de um serviço de refeitório, constituído por: 

• merenda, a meio da manhã; 

• almoço, incluindo sopa, prato de peixe, carne ou vegetariano e sobremesa (é 

permitido aos alunos trazerem as refeições de casa); 

• lanche, no final das aulas (a partir das 16 horas). 
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O Encarregado de Educação pode optar por um serviço de alimentação completa 

ou por refeições avulsas (almoço, merenda ou lanche), desde que avise até às dez 

horas da manhã do respetivo dia. 

Caso o aluno não almoce no Colégio, a sua saída só é permitida quando 

acompanhado pelo Encarregado de Educação, ou por alguém designado pelo mesmo.  

No caso de o aluno optar por trazer a alimentação de casa, será pago um valor 

pela utilização do refeitório que inclui prato, copo, talheres e guardanapos e o 

Encarregado de Educação fica responsável pelo aprovisionamento dos alimentos. 

 

3.26. SALAS ESPECÍFICAS 

�  Laboratórios 

Respeitando a matriz de excelência do St. Paul’s School, o Colégio possui três 

laboratórios de apoio às aulas de Física, Química, Biologia e Geologia, devidamente 

equipados com material específico.  

Estes espaços darão resposta às necessidades dos alunos de 3.º ciclo e Ensino 

Secundário, que frequentarem as referidas disciplinas no currículo nacional. 

Cada laboratório dispõe de seis bancadas para trabalhos de grupo e uma 

bancada lateral de apoio, um quadro branco, um computador e um projetor. Existe 

também uma sala de apoio comum aos dois laboratórios, na qual estão diversos 

materiais, um armário de reagentes e a hotte. Todas as exigências ao nível da 

segurança são integralmente asseguradas, pelo que o pavimento das salas é 

antiderrapante, os espaços estão devidamente arejados e delimitados, havendo zonas 

específicas de suporte para lava-olhos, caixa de primeiros socorros, extintor e manta 

ignífuga. 

O Colégio possui, ainda, um laboratório de Informática, com cerca de vinte 

postos. Estes laboratórios serão utilizados pelos alunos dos três anos aos quinze anos, 

inclusive: desde o Jardim de Infância até ao final do 2º Ciclo, no âmbito da disciplina de 

Oficina Multimédia, e, no sétimo e oitavo anos, decorrente das disciplinas de 

Tecnologias da Informação e Comunicação e de Oficina Multimédia.  
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Para além disso, o Colégio oferece, desde cedo, a oportunidade de aprender e 

experimentar várias áreas ligadas aos computadores. Para os mais jovens através de 

programas lúdicos e no terceiro ciclo com programas como o Microsoft Excel, 

Microsoft Access e o Sketchup (programa de criação de objetos em três dimensões, 

utilizado por vários arquitetos). 

 

� Espaços de Educação Física e Desporto 

- 1 Campo de Andebol coberto 

- 1 Campo de Voleibol coberto 

- 1 Campo de jogos polivalente coberto 

- 1 Campo de jogos polivalente descoberto  

- 1 Campo de Basquetebol 

- 1 Campo de Futebol 7 

 

� Sala de Música e Academia de Música de Coimbra 

O Colégio disporá de uma sala de música equipada com instrumentos Orff, 

instrumentos de percussão tradicional e instrumentos eletrónicos. As aulas de Música, 

desde o Jardim de Infância até ao 2º Ciclo, serão realizadas neste espaço. Todas as 

atividades extracurriculares que contemplem a aprendizagem de instrumento 

decorrerão no espaço contruído e dinamizado pela Academia de Música de Coimbra, 

que se assume como parceira do Colégio. Este espaço também está preparado para 

realizar gravações áudio, uma vez que está insonorização. 
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4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E DE MELHORIA DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

4.1.  ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

No intuito de concretizar alguns dos princípios consagrados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo e de acordo com as linhas orientadores e objetivos gerais da 

instituição emanados do Projeto Educativo, a Direção do St. Paul’s School entendeu 

por bem intentar, na linha da que pretende que seja a sua matriz identitária, levar a 

cabo atividades que evidenciem a construção de sólidas dinâmicas de grupo com uma 

orientação pedagógica e educativa diferenciadora, para o novo triénio 2017-2020.  

A maioria das atividades propostas pretendem, neste quadro, assumir-se como 

um importante contributo para a promoção e qualidade do ensino e, 

simultaneamente, para uma abertura à comunidade envolvente, almejando atingir os 

seguintes objetivos: 

(i) facilitar a integração escolar e social dos alunos, particularmente dos 

novos alunos de outras proveniências geográficas; 

(ii) dar voz à sua criatividade e criar um ambiente escolar permeável a um 

tipo de interação sociocultural potenciadora de sinergias e de convergências; 

(iii) estabelecer um contacto próximo entre todos os intervenientes, no 

processo de ensino-aprendizagem de contornos assumidamente inclusivos; 

(iv) fomentar a criação de pontes diversas entre a escola e a comunidade 

envolvente; 

(v) estimular a comunicação enquanto fenómeno de integração social; 

(vi) promover intercâmbios culturais, desportivos e recreativos; 

(vii) favorecer e aprofundar relações interpessoais; 

(viii) desenvolver o espírito crítico e a contribuir para aprimorar os seus 

sentidos de pesquisa e investigação; 

(ix) proporcionar situações que permitam desenvolver o espírito de 

cooperação, solidariedade, compreensão e respeito pelos outros; 

(x) coordenar as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo que 

possam envolver os vários grupos disciplinares; 
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(xi) promover a troca de experiências, no âmbito organizativo e disciplinar; 

(xii) mobilizar toda a comunidade educativa de uma forma transversal. 

Assentes os pressupostos basilares subjacentes à estruturação e respetiva 

implementação das linhas estratégicas definidas, cumpre, agora, apresentar o modelo 

organizacional adotado, hierarquicamente vertebrado nos termos que, seguidamente, 

se clarificam, por via dos respetivos órgãos e instâncias decisórias.  

 

4.1.1. DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

O Diretor é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O diretor poderá ser coadjuvado no 

exercício das suas funções por um Grupo de Coordenação assente nas diferentes 

valências existentes: Creche, Jardim de Infância, Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclos do 

Ensino Básico. 

 

4.1.2. CONSELHO PEDAGÓGICO  

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa da 

escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e 

não docente. No âmbito da sua atuação, o Conselho Pedagógico trabalha em estreita 

ligação com os demais órgãos de administração e gestão da escola, estruturas de 

orientação educativa e entidades vocacionadas para a formação do pessoal docente e 

não docente, de acordo com a legislação em vigor. 

 

4.1.3. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 Os Departamentos Curriculares encontram-se representados nos grupos de 

recrutamento e nas áreas disciplinares, em estrita concordância com os cursos 

lecionados e o número de docentes, e têm como finalidade assegurar a articulação e 

gestão curricular, visando promover a cooperação entre os docentes da escola, 

procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos.  
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4.1.4. PROJETO EDUCATIVO  

O Projeto Educativo consubstancia a forma da escola se pensar a si própria, 

refletir sobre o seu passado, analisar o presente e perspetivar o futuro através de um 

documento de gestão estratégica que deverá adequar-se à realidade, definindo uma 

ideia de futuro para o Colégio, a partir da sua identidade, e para a comunidade 

educativa que serve. 

É, então, um documento de natureza pedagógica, consagrado na lei, que orienta 

toda a ação educativa da escola, no respeito pelas suas caraterísticas e recursos, tendo 

em vista a construção da sua autonomia, no quadro legal em vigor. 

Pretende-se que, para lá do formalismo institucional de resposta às imposições 

normativas, possa ser identificador da identidade organizacional e educacional da 

escola, que se constrói pela vontade coletiva e pelo envolvimento e participação de 

toda a comunidade. Impõe-se, pois, a sua permanente avaliação, numa perspetiva 

dinâmica e sistemática, partindo da situação real conhecida, das suas práticas e 

metodologias, com vista à melhoria da qualidade do ato educativo. 

 

 

4.1.5. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

 

� Definição  

1. São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica as 

estruturas, fixadas no Regulamento Interno e Projeto Educativo de Escola, que 

colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretora Pedagógica, no sentido de 

garantir o desenvolvimento do Projeto Educativo, assegurar a coordenação, supervisão 

e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e 

realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente.  
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� Princípios de constituição e regimentos  

1. Preconizam-se princípios de constituição de estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica:  

a) a articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos 

programas e orientações curriculares e programáticas definidos a nível nacional, bem 

como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa própria;  

b) a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou 

grupo de alunos;  

c) a coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;  

d) a avaliação de desempenho do pessoal docente.  

 

2. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica elaboram os 

seus próprios regimentos:  

a) Os regimentos das estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica definem as respetivas regras de organização e de funcionamento, nos 

termos fixados no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 5 de julho, e em conformidade com o 

Regulamento Interno;  

b) Os regimentos referidos são elaborados ou revistos em acordo com os 

horizontes temporais definidos. 

 

4.1.6. DEPARTAMENTO CURRICULAR, CONSELHO DE DOCENTES, ÁREA 

DISCIPLINAR E EQUIPA  

 

� Definição  

1. Os Departamentos Curriculares/Conselhos de Docentes deverão ser estruturas 

de coordenação educativa e supervisão pedagógica que assegurem a cooperação entre 

os docentes do Colégio, com o objetivo de adequar o currículo às necessidades 

específicas dos alunos, sendo, por isso, o elemento basilar da articulação e gestão 

curricular.  
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2. Nos Departamentos Curriculares/Conselhos de Docentes, deverão encontrar-

se representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares, de acordo com os 

ciclos de ensino e cursos lecionados e o número de docentes: o Conselho de Docentes 

do Ensino Pré-Escolar é formado por todos os educadores do Colégio; o Conselho de 

Docentes do 1.º Ciclo é constituído por todos os professores titulares das turmas do 

1.º Ciclo; os Conselhos dos 2º e 3º Ciclos, por todos os respetivos docentes 

diretamente envolvidos. 

 

3. Os Departamentos Curriculares/Conselhos de Docentes do Colégio são:  

• Conselho de Docentes do 1º Ciclo;  

• Conselho de Docentes do Ensino Pré-Escolar; 

• Departamento de Educação Física e Desporto; 

• Departamento de Ciências Sociais e Humanas;  

• Departamento de Expressões Artística e Visuais;  

• Departamento de Línguas Estrangeiras;  

• Departamento de Português; 

• Departamento de Matemática; 

• Departamento de Ciências e Tecnologias;  

 

4. Os Departamentos Curriculares/Conselhos de Docentes organizar-se-ão em 

áreas disciplinares ou equipas pedagógicas, no âmbito das atribuições de 

competências inerentes aos diferentes departamentos curriculares, áreas disciplinares 

e equipas pedagógicas.  

 

� Competências dos Departamentos Curriculares/Conselhos de Docentes 

1. Aos Departamentos Curriculares, em estreita articulação com os Conselhos de 

Docentes, compete:  
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a) coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do 

Departamento, no domínio da implementação dos planos curriculares nas suas 

componentes disciplinares, bem como de outras atividades educativas constantes do 

Plano Anual de Atividades aprovado pelo Conselho Pedagógico;  

b) analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos de 

ensino e de avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e de manuais escolares;  

c) desenvolver, em conjugação com o Departamento Psicopedagógico, no caso 

de existirem, e os Diretores de Turma ou Professores Titulares, medidas nos domínios 

da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu 

sucesso educativo;  

d) colaborar com os Diretores de Turma, ou Professores Titulares, na elaboração 

de programas específicos integrados nas atividades e medidas de apoio educativo 

estabelecidas, no contexto do sistema de avaliação dos alunos;  

e) desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional de 

investigação, de acordo com os recursos existentes ou através da colaboração com 

outras entidades;  

f) colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material 

didático, promover a interdisciplinaridade, assim como no planeamento concertado 

das necessidades e dos recursos pedagógicos e materiais;  

g) desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do 

Departamento, quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que se 

encontram em formação inicial; 

h) propor à Diretora Pedagógica critérios para a atribuição de serviço docente e 

gestão de espaços e equipamentos;  

i) elaborar e avaliar o plano de atividades do departamento, tendo em vista a 

concretização do Projeto Educativo do Colégio;  

j) elaborar estudos e/ou pareceres, no que se refere a programas, métodos, 

organização curricular, e processos e critérios de avaliação de docentes e discentes;  
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k) elaborar e rever o seu próprio regimento, definindo regras de organização e 

de funcionamento, nos termos do regime de autonomia, administração e gestão e do 

regulamento interno da instituição.  

 

� Coordenadores de Departamento 

1. O Coordenador de Departamento Curricular deve ser um docente de carreira 

detentor de formação especializada, nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do 

desempenho docente ou administração educacional.  

2. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos 

no número anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente, podem 

ser designados docentes segundo a ordem constante no ponto 6 do artigo 43.º do 

Decreto-Lei 137/2012.  

3. As competências do Coordenador e as regras de organização e de 

funcionamento dos Departamentos Curriculares constam do próprio regimento.  

 

� Áreas Disciplinares/Equipas Pedagógicas  

As Áreas Disciplinares/Equipas Pedagógicas são estruturas que trabalham sobre 

todas as matérias respeitantes à área de saber das disciplinas lecionadas pelos 

docentes do grupo de recrutamento associado, ou do ano de escolaridade referente à 

equipa pedagógica, nomeadamente planificações, construção de material didático, 

análise de resultados das aprendizagens das respetivas disciplinas ou do ano de 

escolaridade, análise de documentos referenciais da disciplina ou ano em causa, 

discussão de problemas e de soluções didáticas da disciplina ou ano de escolaridade 

lecionado, entre outros assuntos considerados relevantes. 

Deseja-se, neste contexto, promover a troca de experiências e a cooperação 

entre os professores da respetiva área disciplinar / ano de escolaridade e a articulação 

entre a Área Disciplinar/Equipa Pedagógica e as restantes estruturas de orientação 

educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de orientação 

pedagógica.  
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4.1.7. ESTRUTURAS QUE ASSEGURAM A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

TURMA 

� Organização das atividades de turma  

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver 

com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada:  

a) Pelos Educadores de Infância, na Educação Pré-escolar;  

b) Pelos Professores Titulares das turmas, no 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

c) Pelo Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

2. Aos Educadores e aos Professores Titulares de turma do 1º Ciclo compete:  

a) desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos 

na vida da escola e sensibilizar pais e Encarregado de Educação para o seu 

envolvimento no processo escolar do aluno;  

b) analisar a situação da turma e identificar as características específicas dos 

alunos a ter em conta, no processo de ensino e aprendizagem;  

c) planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos, em 

contexto de sala de aula;  

d) identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais, promovendo a articulação com os serviços especializados de apoio 

educativo na elaboração do Programa Educativo Individual dos alunos que estão 

abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 21/2008 de 12 de Maio;  

e) assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;  

f) adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos, estando atento a situações de marginalização ou de 

inadaptação;  

g) propor, à Diretora Pedagógica, a designação de professores tutores para 

acompanhamento em particular do processo educativo de alunos ou de um grupo de 

alunos;  

h) conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;  
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i) preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e Encarregado de 

Educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;  

j)  coordenar as reuniões com os Encarregado de Educação;  

k) realizar todos os procedimentos legalmente previstos para verificar e 

assegurar a assiduidade do aluno; 

l ) manter atualizado o registo de faltas de cada aluno da turma;  

m) participar, à Diretora Pedagógica, com a máxima celeridade possível, 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar considerados graves;  

n) acompanhar a execução de medida corretiva ou disciplinar sancionatória a 

que eventualmente tenha sido sujeito o aluno da sua turma, devendo articular a sua 

atuação com os pais e Encarregado de Educação;  

o) zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das 

atividades de animação e de apoio à família.  

3. Por supervisão pedagógica deve entender-se a que é realizada no âmbito da 

componente não letiva de estabelecimento do docente para o desenvolvimento dos 

seguintes aspetos:  

a)  programação das atividades;  

b) acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos 

dinamizadores;  

c) avaliação da sua realização;  

d) reuniões com os Encarregado de Educação, nos termos legais.  

 

� Conselho de Turma  

1. A coordenação do trabalho do Conselho de Turma é realizada pelo Diretor de 

Turma, professor designado pela Diretora Pedagógica, com base no perfil pedagógico e 

humano apropriado, sempre que possível pertencente ao quadro do Colégio.  

2. Nas reuniões do Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação, ou 

outros assuntos de caráter pedagógico, participam, para além dos membros docentes, 

a Diretora Pedagógica ou o Coordenador Pedagógico de Ciclo.  
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3. Sempre que entenda necessário, o Coordenador de Departamento, em 

concertação com os órgãos de decisão cimeiros, designa professores para 

desempenharem na turma a função de tutores. 

 

� Competências do Diretor de Turma 

1. O Diretor de Turma, enquanto Coordenador do plano de trabalho da turma, é 

particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 

condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 

competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e 

Encarregado de Educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

2. Compete ao Diretor de Turma:  

a) desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos 

na vida do Colégio e sensibilizar pais e Encarregado de Educação para o seu 

envolvimento no processo escolar do aluno;  

b) elaborar, conjuntamente com os serviços especializados de apoio educativo, o 

Programa Educativo Individual dos alunos que estão abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008 de 12 de 

Maio;  

c) garantir uma informação atualizada junto dos pais e Encarregado de Educação 

acerca da integração dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento, da 

assiduidade e da atividade escolar;  

d) detetar, analisar, tentar solucionar e fundamentalmente evitar situações de 

marginalização e inadaptação dos alunos;  

e) providenciar para que seja assegurada aos professores da turma os meios e 

documentos de trabalho necessários para o desempenho das atividades;  

f) coordenar as reuniões dos Conselhos de Turma, em articulação com os 

Coordenadores de Ciclo, quando se justifique;  

g) coordenar as reuniões com os Encarregado de Educação;  
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h) realizar todos os procedimentos legalmente previstos para verificar e 

assegurar a assiduidade do aluno;  

i) manter atualizado o registo de faltas de cada aluno da turma no sistema 

informático existente no Colégio para o efeito;  

j) participar à Diretora Pedagógica, no prazo de um dia útil a partir da tomada de 

conhecimento, comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar 

considerados graves;  

k) acompanhar a execução de medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que 

eventualmente tenha sido sujeito o aluno da sua direção de turma, devendo articular a 

sua atuação com os Pais e Encarregado de Educação, com os professores da turma e 

com a Coordenação de Ciclo.  

 

� Competências do Conselho de Turma  

1. Compete ao Conselho de Turma:  

a) articular as atividades dos professores da turma com as dos Departamentos 

Curriculares, designadamente no que se refere ao planeamento e coordenação das 

atividades interdisciplinares, a nível de turma;  

b) emitir parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar 

que à turma digam respeito;  

c) analisar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma, os 

problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da 

turma;  

d) colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação do Colégio com a 

comunidade;  

e) aprovar as propostas de avaliação dos discentes apresentadas por cada 

professor da turma nas reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período 

letivo, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico;  

f) apresentar propostas de planificação e de projetos e orientar os alunos na 

elaboração e concretização de trabalhos de turma; 
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g) colaborar com os serviços de apoio psicopedagógico de forma a detetar 

dificuldades relativas a cada aluno no processo ensino-aprendizagem ou outro tipo de 

necessidades;  

i) propor a nomeação dos alunos que se encontram em condições de integrar os 

Quadros de Honra e de Mérito. 

 

� Funcionamento das reuniões de avaliação do Conselho de Turma  

1. Para efeitos de avaliação dos alunos, o Conselho de Turma é constituído por 

todos os professores da turma, sendo seu Presidente o Diretor de Turma.  

2. Nos Conselhos de Turma, podem ainda intervir os serviços com competência 

em matéria de apoio psicopedagógico, os Coordenadores de Ciclo, ou entidades cuja 

contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente.  

3. Sempre que por motivo imprevisto se verificar ausência de um membro do 

Conselho de Turma, a reunião é adiada, no máximo por quarenta e oito horas, de 

forma a assegurar a presença de todos.  

4. No caso de a ausência a que se refere o número anterior ser presumivelmente 

longa, o Conselho de Turma reúne com os restantes membros, devendo o respetivo 

Diretor de Turma dispor de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno, 

fornecidos pelo professor ausente.  

5. A deliberação final quanto à classificação a atribuir em cada disciplina é da 

competência do Conselho de Turma que, para o efeito, aprecia a proposta 

apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação global do 

aluno.  

6. As deliberações do Conselho de Turma devem resultar do consenso dos 

professores que o integram, admitindo -se o recurso ao sistema de votação, quando se 

verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso.  

7. No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de turma votam 

nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o resultado da 

votação.  
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8. A deliberação é tomada por maioria absoluta, tendo o Presidente do Conselho 

de Turma voto de qualidade, em caso de empate. 

9. Na ata da reunião de Conselho de Turma devem ficar registadas todas as 

deliberações e a respetiva fundamentação. 

 

� Funcionamento das reuniões de avaliação do Conselho de Docentes do 

1.º Ciclo  

1. O Conselho de Docentes será constituído, para efeitos de avaliação dos alunos, 

por todos os Professores Titulares de turma do 1.º Ciclo diretamente envolvidos. 

2. Neste Conselho de Docentes, podem ainda intervir, sem direito a voto, os 

serviços com competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja 

contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente.  

3. A classificação final a atribuir em cada área disciplinar é da competência do 

Professor Titular de turma, ouvido o Conselho de Docentes e o Coordenador de Ciclo.  

4. As deliberações do Conselho de Docentes devem resultar do consenso dos 

professores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se 

verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso.  

5. No caso de recurso à votação, todos os membros do Conselho de Docentes 

devem votar nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o 

resultado da votação.  

6. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o Coordenador do 

Conselho de Docentes voto de qualidade em caso de empate.  

7. Nas atas das reuniões de Conselho de Docentes do 1.º Ciclo devem ficar 

registadas todas as deliberações e a respetiva fundamentação.  

 

� Competências do Conselho de Diretores de Turma 

1. Ao Conselho de Diretores de Turma compete:  

a) organizar o funcionamento dos Conselhos de Turma;  
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b) promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a 

formação dos professores e a realização de ações que estimulem a 

interdisciplinaridade;  

c) analisar propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las, através dos 

Coordenadores, ao Conselho Pedagógico;  

d) propor e planificar formas de atuação junto dos pais e Encarregado de 

Educação;  

e) promover a interação entre a escola e a comunidade;  

f) elaborar e rever o seu próprio regimento, nos termos fixados pelo novo regime 

de autonomia, administração e gestão e em conformidade com o Regulamento Interno 

do agrupamento de escolas, nos prazos legais prescritos, definindo as respetivas regras 

de organização e de funcionamento.  

 

� Competências do Coordenador Pedagógico de Ciclo 

1. A Coordenação de Ciclo é exercida por professores designados pelo Diretor, 

considerando a sua competência na dinamização e coordenação de projetos 

educativos, formação especializada na área e experiência profissional.  

 

2. Ao Coordenador de Ciclo compete:  

a) colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes no 

Colégio, na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao ciclo que coordena;  

b) assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de 

Turma que coordena e as realizadas por cada Departamento Curricular, 

nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de programas específicos 

integrados nas medidas de apoio educativo;  

c) divulgar, junto dos referidos Diretores de Turma, toda a informação necessária 

ao adequado desenvolvimento das suas competências;  

d) apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de 

Turma do ciclo que coordena;  



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

141 

e) colaborar com o Conselho Pedagógico na apresentação de projetos relativos a 

atividades de complemento curricular;  

f) planificar, em colaboração com o conselho de Diretores de Turma que 

coordena e com os restantes Coordenadores, as atividades a desenvolver anualmente 

e proceder à respetiva avaliação;  

g) articular com o Diretor de Turma/Concelho de Docentes no 1º Ciclo as 

deliberações do Conselho de Turma e de Conselho de Docentes do 1º Ciclo, em 

matéria de avaliações, disciplinar ou outras.  

  

� Funcionamento  

1. As regras de organização e de funcionamento dos Conselhos de Turma e dos 

Conselhos dos Diretores de Turma constam de regimento próprio. 

 

4.1.8. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E DE MELHORIA 

Importa que a avaliação do Colégio seja um processo útil para o 

desenvolvimento e a melhoria do mesmo. Para tal, ter em conta o diagnóstico é tão 

importante como investir na preparação e na execução propriamente ditas.  

Sabemos que a efetividade da avaliação depende, muito, da apropriação dos 

resultados e capacidade de iniciativa da parte da instituição avaliada. Sendo uma 

responsabilidade primeira de cada escola, a definição de uma linha de ação deve ser 

complementada pela atuação da administração educativa, sob as modalidades de 

contratualização, de acompanhamento, de apoio, de incentivo ou de intervenção mais 

incisiva, conforme as situações específicas de cada escola e as opções da liderança. 

De um modo seletivo, sintético e pragmático, o plano deve conter a ação que a 

escola se compromete a realizar nas áreas identificadas na avaliação levada a cabo 

como merecedoras de prioridade no esforço de melhoria. Tendo em vista o 

envolvimento alargado da comunidade escolar, esse plano deve ser tornado público, 

oportunamente. 



 
 

St. Paul’s School                                                                           Projeto Educativo de Escola 2017-2020 

142 

O Plano de Melhoria contínua do Colégio tem como objetivo o fortalecimento 

e/ou mudança de práticas, em resposta às áreas destacadas, pretendendo assumir um 

comprometimento com um processo de melhoria contínua e o estabelecimento de 

condições objetivas de como essa melhoria será alcançada, tal como já tinha sido 

definido no plano de intervenção do Projeto Educativo, documento onde se 

explicitaram os princípios, os valores, as metas e os objetivos segundo os quais a 

escola se propõe cumprir a sua função educativa. Este plano reforça e complementa-se 

com os sucessivos planos de melhoria que se têm vindo a afirmar no desenvolvimento 

do processo de autoavaliação.  

É fundamental que o Colégio melhore o seu desempenho e que, por essa razão, 

o Plano de Melhoria inclua um conjunto de ações, que enquadradas com as áreas que 

carecem de mudança, procure descrever, de forma seletiva, sintética e pragmática, as 

ações que nos comprometemos a implementar, envidando os esforços requeridos. 

Para cada ação de melhoria do plano, foram nomeados os responsáveis que, em 

conjunto com outros elementos da comunidade educativa, irão desenvolver 

estratégias para atingir os seus objetivos. Estarão contempladas formas de garantir 

mensurabilidade, para efeitos de concretização de cada ação, que mediante uma 

prática sistémica de monitorização, constituirá forma de relevar as concretizações que 

venham a ser produzidas na organização. 

 

4.1.9. MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Cada uma das áreas identificadas constituir-se-á como um eixo de intervenção, 

onde se esbaterão as ações de melhoria, que irão resultar de um processo de 

auscultação e posterior reconstrução, oriundas das estruturas que, de forma direta ou 

indireta, lhe estejam associadas. Tal processo resultará num compromisso de melhoria 

coletiva, indutor de mudança e compatível com uma ideia de melhoria contínua.  

Cada área de melhoria é suscetível de incorporar várias ações de melhoria, tanto 

a nível da proveniência como do próprio espetro de ação. 
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As ações de melhoria serão sempre imputadas a uma área de melhoria, para que 

sejam concebidas de forma focada, procurando responder com a promoção de 

estratégias de intervenção dentro da área para que apontam.  

O desencadear das ações de melhoria, a ser desenvolvidas pelas diferentes 

estruturas, pode ser objeto de homogeneização nos órgãos de administração e gestão, 

com o propósito de acrescentar eficácia ao processo de melhoria. 

 

4.1.10. PLANO DE MELHORIA RESULTANTE DO TRABALHO DE ANÁLISE 

Encontradas as áreas a avaliar e devidamente balizada a nossa intervenção para 

o triénio 2017-2020 e particularmente para o presente ano letivo, promoveu-se a 

construção dos quadros referenciais. Para dar resposta aos indicadores definidos, 

houve necessidade de proceder à elaboração de múltiplos instrumentos de recolha e 

tratamento de informação, que depois de aplicados nos permitirão tratar, 

graficamente, a informação, reconstruir os contextos e produzir uma análise, que 

deverá fundamentar a tomada de decisões na elaboração deste plano de melhoria. O 

plano de ação que apresentamos de seguida deverá ser cuidadosamente analisado 

pelo Conselho Pedagógico, o qual se deverá pronunciar quanto à sua exequibilidade. 

 

4.1.11. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO – OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE 

A avaliação do Projeto Educativo está na sua génese. Contudo, a pertinência das 

componentes deste documento deve ser objeto de revisão periódica, a fim de serem 

validados e reforçados os suportes que permitem a sua continuidade. A avaliação final 

dos resultados implica o recurso a instrumentos que descrevam a informação 

qualitativa e quantitativamente. Para tal, podem ser utilizados instrumentos de 

medida, como grelhas de autoavaliação e questionários à comunidade educativa. 
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4.1.12. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Para a divulgação do Projeto Educativo serão privilegiados os suportes digitais. 

Contudo, serão impressos alguns exemplares em formato papel para serem 

consultados pela comunidade escolar. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A melhoria da qualidade é uma preocupação do St. Paul’s School, constituindo o 

Projeto Educativo vetor essencial dessa melhoria. O Projeto Educativo é um 

documento orientador de boas práticas e construtor de instrumentos de trabalho, 

cada vez mais rigorosos e motivadores, conducentes ao sucesso dos alunos e, por 

conseguinte, de toda a comunidade educativa. A operacionalização do Projeto 

Educativo exige, de toda a comunidade escolar, a participação ativa numa estratégia 

de intervenção abrangente e o respeito pelas exigências organizacionais de todas as 

áreas. 


