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1. QUEM SOMOS 
A Escola Secundária de Camões é uma das mais antigas e prestigiadas escolas de 

Lisboa, instituição centenária de ensino público, com fortes raízes na comunidade e com 

um prestigiado percurso na promoção do conhecimento, na educação pelos valores e 

na formação de cidadãos. Está situada na Freguesia de Arroios, uma zona habitacional e 

de serviços, cujo fácil acesso permite uma população escolar muito diversificada. Está, 

desde 1909/1910, instalada num edifício considerado o primeiro liceu moderno de Lisboa, 

inaugurado a 16 de outubro de 1909. Projetado pelo Arquiteto Miguel Ventura Terra, o 

edifício distingue-se pela sua expressão técnica, e pela sua funcionalidade, numa linha 

decorativamente despojada e de volumetrias simples. Ventura Terra, da sua formação em 

Paris, trouxe o modelo francês de Lycée, que se reflete na conceção do Liceu Camões, 

materializando uma planta regular e simétrica, de dois pisos, esquema em tridente, composta 

pela fachada principal, dois corpos laterais, e um central, paralelo a estes, confinando dois 

vastos espaços abertos, retangulares, destinados a recreio. 

Após anos de degradação de alguns dos seus espaços e equipamentos, tendo ficado 

goradas as expetativas das obras de requalificação, previstas para o início de agosto de 

2011, procurou dar-se visibilidade à urgência de recuperação do edifício, classificado como 

monumento de interesse público. 

O contrato da empreitada de Reabilitação da Escola Secundária de Camões foi assinado 

no dia 30 de abril de 2019, entre a Parque Escolar E.P.E. e a Empresa Ferrovial Agroman S.A. 

e a obra de requalificação teve início em setembro de 2019. Esta obra era há muito almejada 

e pretende dignificar o espaço existente, dotando-o de excelentes condições de utilização, 

nomeadamente quanto a segurança e acessibilidades.

A história da escola está marcada desde o início pelo impacto cultural, científico e pelo espírito 

revolucionário revelado por aqueles que a frequentaram, tendo sido a 9 de fevereiro de 1911, 

fundada a associação académica do Liceu Camões, definida nos termos do regulamento 

interno publicado no mesmo ano. As atividades organizadas por esta associação 

contribuíram para a projeção cultural do liceu, por onde passaram como docentes e alunos 

muitas e variadas personalidades, com destaque nas mais diversas áreas e que, não raras 

vezes, têm prestado publicamente o seu tributo à relevância que as experiências nesta escola 

trouxeram às suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal, como social e profissional. Tome-

se, a título de exemplo, a “festa da árvore” como uma das festividades cívicas ligadas a esta 

instituição desde o primeiro ano. Apesar de a “festa da árvore” ter tido o seu início nos últimos 

anos do regime monárquico, face à alarmante desarborização em que se encontrava a maior 

parte do país, é, com efeito, com a implantação da República, em 1910, que se intensifica o 

INTRODUÇÃO
De acordo com o Regime de Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-Lei n.º 75/2008 de 

22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho), o Projeto Educativo é 

o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos 

seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe 

cumprir a sua função educativa.

O Projeto Educativo da Escola Secundária de Camões (ESC) 2019-2022, segue a linha dos 

anteriores e mantém, no essencial, os princípios, valores, metas e objetivos que sempre nortearam 

a missão e atividade da escola, o envolvimento e empenho da comunidade educativa num projeto 

identitário, partilhado e plural. Na sua elaboração foram tidos em conta a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, o Decreto-Lei nº 137/2012 e os documentos de referência da escola. 

A escola valoriza uma prática educativa que procura nas artes espaço de liberdade e 

criatividade e que tornou a escola apelativa quer para os alunos e encarregados de educação, 

quer para a comunidade, através da sua participação em acontecimentos cuja relevância 

educacional e cultural é inegável, o que levou à procura da escola para parceiro e pólo ativo 

de uma variedade grande de acontecimentos, transversais aos mais diversos domínios da 

cultura e das artes. A comprovar isso, entre todas as outras iniciativas, salienta-se a recente 

candidatura ao Plano Nacional das Artes (PNA) que tem como objetivo tornar as artes mais 

acessíveis aos cidadãos, através da comunidade educativa, promovendo a participação, 

fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da vida. 

A escola defendeu sempre uma diversidade de oferta formativa, desde os cursos de 

prosseguimento de estudos, os cursos profissionais, o Ensino Recorrente em horário pós-

laboral, cuja existência é ainda mais necessária face à introdução da escolaridade obrigatória 

do 12º ano; os cursos de Educação e Formação de Adultos, escolares e de dupla certificação; 

o Centro Qualifica, que é responsável pelo reconhecimento, validação e certificação de 

competências; os cursos de Português Para Todos (PPT), cursos para estrangeiros que, através 

da aprendizagem da língua, não só garantem uma integração, mas também uma condição para 

obter licenças de residência e o Ensino Secundário Recorrente a Distância, uma experiência 

piloto que só a Escola Secundária de Camões e uma escola de Mangualde estão a aplicar.

Esta é uma escola que defende o seu património e preserva a sua memória mas que também 

olha para o futuro, a escola que desempenha uma função de inclusão social, que cria uma 

cultura de tolerância, diálogo e de uma vivência intercultural.
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dimensões e origens. A escola tem vindo a enraizar a sua atividade na construção de uma 

atitude cultural, em prol de uma escola que inclui, tendo em conta os múltiplos universos de 

alunos que a procuram, fomentando para isso uma diversidade de oferta de sistemas de 

ensino e de formação, capazes de albergar alunos dos mais diversos estratos económicos e 

sociais. Esse princípio, marcado pela atitude e cultura democráticas que a direção da escola 

sempre defendeu, permite que a panóplia de oferta de cursos que a escola possui abra 

portas aos mais diferentes tipos de alunos, pelo que essa diversidade tem sido defendida 

estratégica e convictamente pelos órgãos da escola.

ALUNOS 

A população escolar da Escola Secundária de Camões, nos últimos anos, tem variado, em 

termos médios, entre os 1800 a 1900 alunos, tendo os cursos de educação e formação de 

adultos (EFA), Português para todos (PPT) e ensino recorrente, vindo a consolidar-se na 

oferta formativa. 

Note-se ainda os alunos do centro qualifica e Formações Modulares conforme exemplo do 

último ano

(total de candidatos no período entre outubro de 2018 e junho de 2019)

A população escolar, nos cursos científico-humanísticos, é constituída maioritariamente 

por jovens entre os 15 e os 20 anos de idade, originários de todos os estratos sociais e de 

diversos países, o que constitui uma mais-valia para a escola e lhe permitiu a atribuição pela 

Direção Geral de Educação e pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), do selo 

intercultural nos últimos anos.

A escola tem vindo a integrar um número crescente de alunos imigrantes, de cerca de 90 

nacionalidades. Nos últimos anos, a maioria é proveniente do Nepal, mas também da China, 

Filipinas, Senegal, Índia, Estados Unidos, França e Canadá. Em 2019-2020, 141 alunos 

culto da árvore, simbolizando prioritariamente a regeneração, à qual se associam outros 

valores centrais do republicanismo, como a fraternidade e a educação. Ao culto da árvore 

associavam-se manifestações cívico-pedagógicas, tendo sido famosas, neste período, as 

“festas da árvore do Liceu Camões” (veja-se, por exemplo, a notícia de 25 de dezembro de 

1911 em A Ilustração Portuguesa), com cortejos rituais de plantação de árvores na escola e na 

praça em frente, a praça José Fontana. Vivemos hoje numa época de emergência climática, 

sendo fundamental, mais do que nunca, manter vivos os valores que estiveram na génese da 

“festa da árvore” e educar para o civismo ecológico e de sustentabilidade ambiental. 

Após a revolução de 1974 e a democratização do ensino, passou a ser designada Escola 

Secundária de Camões e a integrar uma população escolar diversificada. 

O Projeto Educativo 2019-2022 continua a assumir a escola como espaço de cultura, nas 

suas várias aceções - artística, científica, literária, e um espaço de trabalho de vivência 

democrática e de múltiplas escolhas, com a participação e envolvimento de toda a 

comunidade educativa na ação que pretende concretizar, e que visa continuar a conferir à 

escola o estatuto de instituição de referência. Neste sentido, é imprescindível reconhecer 

que a biblioteca, o museu e o arquivo fazem parte do património e da cultura da escola e, como 

tal, há necessidade de preservar o seu espólio, com o auxílio de parceiros e especialistas, 

com o intuito de mostrar e divulgar esta herança de 110 anos.

O facto de manter a sua identidade como escola secundária permite continuar a manter a 

cultura da participação e um clima de escola que sabe “regenerar-se”, adaptar-se a novas 

realidades culturais e desafios globais, preocupações presentes desde a fundação do 

Liceu. Se, de acordo com alguns estudos, a figura do agrupamento de escolas é identificável 

em vários países como instrumento inovador para quebrar o isolamento das escolas em 

meio rural e para proporcionar a partilha de recursos educativos, no caso português, a 

generalização dos agrupamentos de escolas, acabou por se transformar num processo de 

ação coerciva, envolvendo a administração educativa como dinamizadora das agregações. 

Há que reconhecer que entre a agregação de escolas e a sua integração num projeto 

comum vai uma distância a percorrer que está longe de estar superada. Na maior parte 

dos casos, as reformas expressas por normativos de grande complexidade e carentes de 

tempo e estabilidade política, traduzem mais a boa vontade que a capacidade de promover 

processos de mudança. Assim, preservando a sua identidade como escola secundária, e 

apostando no seu projeto, a escola tem investido, nos últimos dez anos, no desenvolvimento 

global, crítico e criativo da educação dos alunos que a frequentam, em consonância com o 

modelo de uma escola cultural assente numa educação plural, que acolhe no seu seio e na 

sua prática uma visão e transformação criativas, apelando a uma valorização de saberes e 

práticas, de diálogo, de descoberta, de exploração de universos culturais das mais diferentes 
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à comunidade, para além da representatividade legalmente prevista para os pais/

encarregados de educação (conselho geral, conselhos de turma, associação de pais/

encarregados de educação), o diretor da escola, como presidente do conselho pedagógico, 

convida dois dos seus representantes a estarem presentes neste conselho. A Associação 

de Pais e Encarregados de Educação é um importante parceiro na prossecução dos 

objetivos educativos e participa ativamente na vida escolar, dinamizando atividades culturais, 

desportivas e de solidariedade. Apesar da estabilidade da associação, todos os anos são 

integrados novos sócios de modo a possibilitar a sua renovação.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

A intervenção dos alunos na vida da escola é garantida quer pela sua representatividade, 

consignada por lei, nos órgãos próprios, e, ainda, pela constituição de uma associação de 

estudantes. A associação de estudantes promove um conjunto de atividades que, tendo 

sempre em conta os interesses dos alunos, procura potenciar as suas capacidades de 

reflexão crítica e criativa, e desenvolver uma prática orientada pelos valores da justiça, 

democracia e solidariedade. De realçar o estímulo ao associativismo estudantil, que se tem 

refletido, nomeadamente, na crescente participação dos alunos na constituição de listas 

para a associação de estudantes.

beneficiam de apoio da Ação Social Escolar (escalão A – 70, escalão B – 61, escalão C – 10).

Os alunos participam nos órgãos e estruturas nos quais têm assento e organizam-se em 

torno da respetiva Associação de Estudantes.

 Em 2019, na 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, apresentaram 

candidatura 292 alunos, foram colocados 213 alunos (73%) no total; 110 alunos (52%) na 1ª 

opção e 37 alunos (17%) na 2ª opção.

Na 2ª fase apresentaram candidatura 139 alunos (38%); 21 alunos (34%) foram colocados 

na 1ª opção, 9 alunos (15%) foram colocados na 2ª opção.

PESSOAL DOCENTE 

O serviço docente é, em 2019-2020, assegurado por 158 professores, sendo 141 do quadro, 

17 com contrato a termo, tendo a maioria mais de 20 anos de serviço. Existe uma significativa 

estabilidade do pessoal docente, uma longa experiência profissional e uma qualificada 

formação académica. A média de idades do corpo docente é 55 anos (a média nacional situa-

se nos 54). Trata-se de um corpo docente empenhado, familiarizado com a organização da 

escola e bem identificado com a comunidade educativa.

PESSOAL NÃO DOCENTE 

O pessoal não docente distribui-se da seguinte forma: 13 assistentes técnicos, pertencentes 

ao quadro; 36 assistentes operacionais, 27 pertencentes ao quadro, 9 com contrato a termo; 

1 chefe de serviços de administração do quadro; 1 técnica superiora do quadro; 2 técnicas 

especializadas com contrato a termo.

Este quadro de pessoal não docente é escasso para as necessidades de funcionamento 

dos vários serviços, no entanto, pela sua experiência, pelo conhecimento de funcionamento 

da escola e, também, pela sua profunda integração na comunidade educativa, constitui-se 

como uma enorme mais-valia da escola.

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A associação de pais e encarregados de educação, de acordo com a legislação em vigor, 

participa e intervém na escola, nos diversos órgãos em que se encontra representada. 

Fazendo justiça à conceção de uma escola como espaço físico e pólo cultural abertos 
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O edifício do pavilhão desportivo será reformulado para possibilitar o acesso direto pelo 

exterior e a portaria/central de segurança. No piso superior, onde está localizada a entrada 

direta para as bancadas do pavilhão, todo o gradeamento será removido, permitindo libertar 

este terraço para a sua utilização como espaço integrante do liceu.

As Galerias exteriores replicam, de forma contemporânea, os princípios do edifício original, 

possibilitam a circulação coberta entre os diversos blocos do complexo escolar, enquadram 

as novas áreas de lazer e materializam o novo acesso da escola. 

O projeto de recuperação da escola está previsto para 1 170 alunos (990 em cursos 

científico-humanísticos, 180 em cursos profissionais) de acordo com os seguintes espaços: 

31 espaços para ensino geral, 6 salas para tecnologias da informação e da comunicação 

e oficina de informática, 6 laboratórios, 4 salas de artes, 1 espaço para ensino especial, 1 

pavilhão polidesportivo, 1 sala de ginástica e 1 campo desportivo exterior, uma Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos Educativos maior e a transformação da atual biblioteca antiga 

e sala anexa num só espaço /salão nobre/sala para grandes grupos.

2. RECURSOS/INSTALAÇÕES
A intervenção prevista no projeto de requalificação, iniciada em setembro de 2019, mantém 

o edifício pensado e construído de raiz para servir o propósito de ensino/aprendizagem, pelo 

que a disposição funcional do espaço, tal como foi projetado por Ventura Terra, é a seguinte: 

no corpo da fachada principal - serviços administrativos, biblioteca e espaços destinados 

ao corpo docente (antiga residência do reitor); no corpo central, perpendicular à fachada 

principal - ginásio e, no torreão nascente, onde era o antigo refeitório, espaços letivos 

(laboratórios e salas de aula); nas alas laterais e respetivos torreões - salas de aula.

São criados e prolongados os núcleos de escadas em todos os torreões, melhorando 

a segurança através da eliminação de zonas de impasse e da criação de caminhos de 

evacuação alternativos.

No átrio de entrada, a alteração da cota de pavimento permite o atravessamento transversal 

entre os dois pátios existentes e os dois espaços contíguos destinam-se à receção e sala de 

espera, onde poderá ser associado um ponto de informação e promoção/venda do Liceu 

Camões.

No torreão central será criada, ao nível do piso 0, na fachada principal, uma nova entrada igual 

e simétrica à atualmente existente (acesso à antiga residência do reitor) que dará acesso 

a um ascensor. Este novo equipamento articulará todos os pisos e possibilitará o acesso a 

pessoas com mobilidade condicionada a todo o edifício.

Os pavilhões de Química e de Física, construídos posteriormente ao edifício principal para 

colmatar a necessidade de espaço experimental de Física e Química, serão mantidos na 

sua forma, sendo alterada a sua compartimentação interior. Assim, cada um deles albergará 

duas salas experimentais (laboratórios) com a respetiva sala de preparação, uma sala de 

aulas teórica, uma instalação sanitária e arrumos/despejos de apoio à limpeza. No Auditório 

Camões, edifício de construção recente, de acordo com o solicitado no parecer do IGAC, na 

sequência de uma visita ao auditório no dia 28 de fevereiro de 2012, serão substituídos oito 

vãos e será tamponado um outro vão, para isolar o auditório do refeitório.

O edifício da antiga Escola António Arroio manterá o seu uso original, albergando a área 

curricular das artes, nas suas diversas vertentes: teatro, música, artes plásticas e artes 

digitais. A intervenção neste edifício permite a criação de salas de aula dotadas de maior 

flexibilidade, com valências e dimensões diversas. 

A Área do Aluno será constituída por espaços autónomos, tais como: Associação de 

Estudantes (incluindo a rádio escolar), a Loja Escolar e a Cafetaria. 
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4. OFERTA FORMATIVA
A escola mantém como matriz os cursos de prosseguimento de estudos (Cursos 

Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais), cursos profissionais que promovem uma estreita articulação 

entre a escola e o mercado de trabalho, através de protocolos estabelecidos com empresas 

e instituições que procuram garantir a realização de estágios para os alunos formandos dos 

cursos profissionais. 

A escola oferece cursos do ensino recorrente de nível secundário, cursos de educação e 

formação de adultos, (Básico B3, Secundário Tipo A, B e C e dupla certificação), cursos 

extraescolares – Português para Todos (PPT), organizados em colaboração com o Alto 

Comissariado para as Migrações. 

Na escola funciona o Centro Qualifica, que proporciona a jovens e adultos um serviço de 

informação, orientação e encaminhamento com vista à obtenção de uma qualificação 

escolar e/ou profissional. Este centro desenvolve processos de reconhecimento, 

validação e certificação de competências (RVCC) de nível básico e secundário, adquiridas 

pelos adultos ao longo da vida, na vertente escolar. Esta oferta tem vindo a afirmar-se 

progressivamente na escola.

Em 2017-2018, iniciou-se a experiência-piloto do ensino secundário recorrente a distância 

(ESR@D), que desde o início se afirmou como uma experiência inovadora e que contribui 

para o sucesso escolar daqueles que a frequentam. De salientar que esta oferta dá 

oportunidade de escolarização a jovens que se encontram no estrangeiro (em 2019 o 

ESR@D tem alunos em Angola, Alemanha, Itália e Inglaterra). Apesar do nível etário dos 

alunos ser baixo, esta modalidade oferece um percurso alternativo para jovens, que por 

motivos diversos abandonaram a escolaridade “regular”, evitando, deste modo o abandono 

escolar. O número de alunos e a percentagem de sucesso nesta modalidade tem vindo a 

aumentar desde o seu início.

 

3. PROJETOS ~ ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
A escola implementa diversos projetos/atividades de natureza formativa que respeitam 

exigências de qualidade, de complementaridade e enriquecimento dos conteúdos 

programáticos e que espelham dinamismo, capacidade de resposta aos novos desafios e 

abertura permanente à comunidade. Esses projetos e atividades, da iniciativa dos vários 

órgãos e estruturas da escola, são anualmente apresentados no Plano Anual de Atividades 

e periodicamente avaliados na sua execução.

A diversidade da oferta de enriquecimento curricular desempenha um papel fundamental 

na consciência da importância cultural da escola e na perceção do aluno como um agente 

de cultura, pelo que continua aberta à criação de novos projetos e dá continuidade a 

outros já existentes. Salientam-se, a título de exemplo, APRENDER + (espaço de reforço 

de aprendizagens); Boletim escolar Confluências; Camões Creative Writing Contest; Ler 

para Viver; Camões English Theatre Company; Camusicando; CineClubeCamões; Clube 

Desportivo Escolar Camões; Concertos abertos da Antena 2; Concurso Literário Camões; 

Coro Camões; Erasmus +; Grupo de Teatro da Escola Secundária de Camões; Grupo de teatro 

de alemão-Alemão em Cena; HEUREKA-Cenas etimológicas gregas; Laboratório de História 

e Ciência Política, Máquina do Mundo – Oficina Experimental de Design; Oficina de Cinema 

Camões e Os filhos de Lumière. 

 Existe também a preocupação de desenvolver e aprofundar projetos que se constituem 

como marcas organizacionais da Escola Secundária de Camões ao longo dos últimos anos, 

de que são exemplo: Dia aberto, STOP 45, dia da escola, semana das profissões, receção 

aos pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam a Escola Secundária de 

Camões pela primeira vez, cerimónia de encerramento do ano letivo, entre outros.
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6. MISSÃO
A Escola Secundária de Camões tem como missão o desenvolvimento de uma estratégia de 

gestão assente na autonomia, na formação e no envolvimento e desempenho de todos os 

recursos humanos no processo educativo, na cultura de participação de professores, alunos 

e pais e encarregados de educação e na promoção de uma rede de parcerias institucionais 

através de protocolos, com vista à melhoria dos resultados escolares e educativos dos 

alunos e da imagem institucional e social da Escola. 

O projeto da escola enquanto espaço de cultura, preocupa-se em desenvolver nos alunos 

reconhecidas competências nas áreas científicas e humanísticas, mas igualmente criar 

cidadãos, com conhecimento, sentido de pertença e capacidade de intervenção social. 

Assumir a escola como instituição que forma públicos de cultura é promover também uma 

relação com a comunidade, que encontra no Camões, todos os dias, atividades de qualidade 

que podem ser partilhadas.

5. VISÃO
A Escola Secundária de Camões pretende afirmar-se como instituição de ensino público 

de referência nacional, quer ao nível dos resultados escolares dos alunos, quer ao nível 

da gestão e funcionamento organizacional, quer na qualidade do serviço de educação e 

formação que presta.

De realçar que, atualmente, o ensino secundário tem como finalidade a conclusão da 

escolaridade obrigatória, mas também o acesso ao ensino superior, num modelo de transição 

que se baseia na classificação final do ensino secundário e nos resultados dos exames 

nacionais nas disciplinas definidas como provas de ingresso para cada par instituição/curso. 

Também a Educação e Formação de Adultos, numa escola em que quase metade dos 

seus alunos é adulta, proporciona a possibilidade de concluírem a sua escolaridade para 

enfrentarem os desafios que a vida e o mercado de trabalho exigem, colmatando uma 

questão de justiça social.

Sem nunca descurar esta linha de intervenção pedagógica, a Escola secundária de 

Camões reforça, em cada ano, o seu pendor humanista e cultural como está bem patente 

nas atividades e projetos que desenvolve diariamente, estando a maior parte aberta à 

comunidade educativa
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8. PARA ONDE VAMOS
A escola deve manter-se focada na sua Missão, seguir o rumo desde sempre assumido e 

privilegiar, na formação dos seus alunos, a promoção do conhecimento, a aquisição de 

competências nos domínios cognitivo, afetivo e motor, a formação para a cidadania e para a 

vivência em sociedade, sem nunca descurar os valores universais de respeito pelo Homem, 

pela Natureza e pelo Património. Deve dar continuidade ao esforço de modernização e de 

melhoria do seu funcionamento, nomeadamente ao nível da formação e da atualização dos 

seus quadros de pessoal e do aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos de gestão, de 

forma a servir bem a comunidade educativa.

A escola deve manter e reforçar as ligações às famílias e à comunidade que serve, 

estabelecer parcerias com instituições e organizações educativas, numa perspetiva de 

cooperação e mútuo benefício e continuar a trilhar, sem hesitação, o caminho do reforço 

da autonomia. Deve ainda preparar os alunos para uma integração natural no contexto da 

Europa (de acordo com as propostas do Conselho Europeu), através da assunção dos 

objetivos de construção de competências numa História partilhada e comum que esbata as 

fronteiras que asfixiam o espírito da civilização clássica, “Não sou ateniense nem grego, sou 

um cidadão do mundo”.

7. VALORES
Os princípios matriciais e metas do projeto são:

•  Uma escola pública e democrática que garanta uma formação integral, assente numa refle-

xão consciente e crítica dos valores e conhecimentos e promova um desenvolvimento físico 

e psicológico equilibrado;

•  Uma escola aberta e plural, garantindo, por um lado, uma justa igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso escolares e fomentando, por outro lado, o direito à diferença, mediante 

uma diversidade de ofertas formativas, curriculares e culturais, em articulação com as reali-

dades concretas das vidas local, regional, nacional e internacional;

•  Uma escola como instituição de referência nos planos educacional, cultural, social e cívico 

cumprindo a sua missão de serviço público e reforçando o diálogo entre todos os interve-

nientes da comunidade educativa;

•  Uma escola que valoriza os projetos de Cidadania e Desenvolvimento e procura desenvol-

ver nos jovens competências de solidariedade e capacidade de intervenção social;

•  Uma escola que concilia rigor, exigência, competência com afetividade, solidariedade, au-

tonomia e espírito crítico, assegurados por uma visão humanista e por uma formação contí-

nua e diversificada do seu pessoal docente e não docente;

•  Uma escola como espaço físico e pólo cultural abertos à comunidade;

•  Uma escola que promove o conhecimento, o respeito e a defesa do património e do am-

biente;

•  Uma escola aberta à inovação tecnológica, artística, científica e pedagógica, incentivando 

as novas práticas que assentem em critérios de exigência, rigor e qualidade.
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10. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO
A divulgação do Projeto Educativo 2019-2022 deve ser apresentado, para discussão, nos 

diversos órgãos da escola e publicado na página da escola. O projeto educativo tem uma 

vigência de três anos letivos. A sua avaliação faz-se no termo de cada ano letivo, mediante 

os relatórios de autoavaliação e a avaliação final realizada pelo conselho geral, completado 

o seu ciclo de aplicação. 

As avaliações parcelares anuais poderão conduzir a alterações e/ou reformulações do 

projeto. A elaboração ou adaptação do Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades 

deve estar em consonância com as linhas orientadoras do projeto educativo e refletir os 

contributos das sucessivas avaliações.

9. QUADRO DE REFERÊNCIA E 
INDICADORES DO PEE 2019-2022
As políticas educativas em vigor apontam para a necessidade de a Escola, enquanto 

organização, se questionar, avaliar e repensar continuamente os processos, na procura de 

uma permanente melhoria.

Os indicadores estratégicos (anexo 1) espelham a linha de ação e metas a alcançar pela 

ESC no desenvolvimento deste Projeto Educativo e organizam-se em quatro campos de 

intervenção: autoavaliação, liderança e gestão, prestação do serviço educativo e resultados.
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Siglas e abreviaturas:

EFA – Educação e Formação de Adultos

EMAEI – Equipa Multidisciplinar De Apoio À Educação Inclusiva

ESC – Escola Secundária de Camões

ESRAD – Ensino Secundário Recorrente a Distância

FM – Formação Modular

PAA – Plano Anual de Atividades

PAE – Plano de Ação Estratégica

PEE – Projeto Educativo de Escola

PPT – Português Para Todos

RVCC – Reconhecimento, validação e certificação de competências

CONCLUSÃO
Este projeto ancora-se na experiência passada, de longas décadas, incorporando as 

aprendizagens organizacionais, dá continuidade aos desafios pedagógicos e organizacionais 

da ESC, mantém a linha dos anteriores e traduz aquilo que é, ainda hoje, a identidade da ESC: 

mais de cem anos a oferecer um ensino de qualidade e de rigor, cientificamente atualizado 

nos conteúdos e métodos de ensino, atento e preocupado com os valores de matriz 

humanista, que consideramos a base da formação de cidadãos.

A modernização administrativa e de gestão, a formação e a atualização do pessoal 

docente e não docente, o recurso a equipamentos adequados às modernas exigências 

de ensino e de prestação de serviços, serão fatores fundamentais para se alcançar um 

serviço de qualidade.

A Escola Secundária de Camões continuará a apostar e a aprofundar as relações de parceria 

com outras entidades e instituições da comunidade local, autarquia e estabelecimentos 

congéneres, apostando numa cada vez mais profunda ligação às famílias e na participação 

dos pais/familiares dos alunos na vida escolar.
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Anexo 1  

Quadro de referência e indicadores do PEE 2019-2022 
 

Au
to

av
al

ia
çã

o Campos de análise Referentes Indicadores 
 

1. 
Desenvolvimento 

Organização e 
sustentabilidade da 
autoavaliação 

• Apresentação de balanços dos departamentos curriculares e 
grupos de recrutamento no conselho pedagógico  

• Monitorização das medidas do PAE 

• Análise das recomendações da equipa de autoavaliação nas 
várias estruturas e órgãos da escola 

• Debates sobre o sucesso escolar em conselho pedagógico 
alargado 

Planeamento estratégico 
da autoavaliação 

• Organização da equipa e planificação dos instrumentos a 
utilizar 

• Recolha e tratamento de informação solicitada aos órgãos e 
estruturas da escola 

• Realização de relatórios de monitorização 

• Divulgação de relatórios de monitorização 

• Reajustamento de estratégias 

2. 
Consistência e impacto 

Consistência das práticas 
de autoavaliação 

• Análise dos relatórios das estruturas e órgãos da ESC 

• Recolha de dados de todas as estruturas e órgãos da escola 

• Tratamento, análise estatística e análise de conteúdo da 
informação 

• Monitorização e avaliação das ações de melhoria 

Impacto das práticas de 
autoavaliação 

• Elaboração do PAE com a participação de todas as estruturas 
e órgãos da ESC 

• Avaliação das atividades dos pais/EE e reorganização das 
mesmas 

• Avaliação das atividades de enriquecimento curricular e 
reorganização das mesmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lid
er

an
ça

 e
 g

es
tã

o Campos de 
análise 

Referentes Indicadores 

1. 
Visão e 
estratégia 

Visão estratégica 
orientada para a 
qualidade das 
aprendizagens 

• Organização das atividades letivas tendo em conta as Aprendizagens 
essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

• Participação nas Olimpíadas de Português, Filosofia, Biologia e Matemática e 
Cultura Clássica 

• Participação no concurso de tradução Prémio Traduzir da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa 

• Participação no programa Erasmus+ 
• Participação em concursos literários (Concurso Literário Camões e Camões 

Creative Writing) 
• Participação em projetos literários (Ler para Viver, Movimento 14-20) 
• Participação em projetos musicais (Camusicando) 
• Participação no concurso de cinema “Os filhos de Lumière” 
• Participação no projeto fotográfico – Camões, tempo de (Re)construção 
• Participação nos 3 projetos de teatro da escola (Gtesc, Alemão em Cena, 

Camões English Theatre) 
• Dinamização do projeto Filosofia Plural 
• Estímulo ao envolvimento dos alunos e de outros elementos da comunidade 

educativa nas atividades do Desporto Escolar  

Documentos 
orientadores da 
escola 

• Articulação do PEE, PAA, PAE, tendo em conta a visão da escola 
• Análise e discussão de todos os documentos estruturantes pelos órgãos 

próprios e pela comunidade educativa 

2. 
Liderança 

Mobilização da 
comunidade 
educativa 

• Tomada de decisões partilhada com todos os órgãos e estruturas da escola 
• Valorização do papel desempenhado pelo diretor de turma 
• Dinamização de atividades pelos pais/EE 
• Dinamização de atividades por antigos alunos 
• Dinamização de atividades abertas à comunidade educativa – cinema, teatro, 

dança, concertos, conferências, tertúlias 
• Participação da direção da escola em debates e conferências sobre temas da 

educação 
• Promoção de debates sobre a organização do ano escolar em semestres e a 

organização do tempo letivo  

Desenvolvimento 
de projetos, 
parcerias e 
soluções que 
promovam a 
qualidade das 
aprendizagens 

• Realização de projetos específicos - Laboratório de História, Ler para viver, 
Movimento 14-20, Ler, pera espertar engenhos curiosos, Oficina 
Experimental de Design Máquina do Mundo 

• Realização de projetos transdisciplinares planificados em assembleias de 
turma  

• Articulação dos projetos transdisciplinares com a área de Cidadania e 
Desenvolvimento planificados em assembleias de turma 

• Monitorização dos projetos (relatório Cidadania e Desenvolvimento) 
• Realização de assembleias de turma dinamizadas pelo delegado de turma 
• Desenvolvimento de parcerias com autarquias, instituições, empresas, ONG 



 
Lid

er
an

ça
 e

 g
es

tã
o Campos de 

análise 
Referentes Indicadores 

3.  
Gestão 

Práticas de gestão 
e organização dos 
alunos 

• Organização de turmas baseada na continuidade pedagógica (11º e 12º anos) 

• Possibilidade de reorientação do percurso formativo dos alunos 

• Aplicação de medidas disciplinares baseada em critérios pedagógicos 

• Estímulo para o associativismo escolar 

• Análise de todas as propostas de atividades da iniciativa dos alunos  

• Participação de todas as turmas em atividades de enriquecimento curricular 
inseridas no PAA 

Ambiente escolar • Concretização do projeto de recuperação da escola  

• Elaboração de planos de gestão e administração dos serviços da escola 

• Realização de atividades de enriquecimento curricular de reconhecida qualidade 

• Dinamização de atividades multiculturais 

• Dinamização do projeto Mindfulness e Movimento Sensível 

• Criação do turno único 

• Abolição dos toques de campainha 

• Diversificação da oferta alimentar no bar da escola 

Organização, 
afetação e 
formação dos 
recursos humanos 

• Gestão da componente não letiva de acordo com interesses e motivações dos 
docentes 

• Concretização do plano de formação da escola (organizado em função de 
necessidades e prioridades pedagógicas) 

• Criação da área de Filosofia Plural 

• Atribuição de crédito horário ao professor /a coordenador/a dos projetos 
transdisciplinares 

• Atribuição de crédito horário à coordenadora da “Cidadania e Desenvolvimento” 

Organização e 
afetação dos 
recursos materiais 

• Manutenção de computadores e vídeoprojetores nas salas de aula 

• Instalação de software específico nas salas multimédia 

• Disponibilização de salas para desenvolver atividades específicas 

• Aluguer/cedência de espaços e equipamentos a instituições/empresas que 
desenvolvem parcerias com a escola 

Comunicação 
interna e externa 

• Inserção de dados solicitados pelo Ministério da Educação nas plataformas 
eletrónicas 

• Atualização regular da página da escola  

• Partilha da informação através do e-mail institucional ou pessoal 

• Acesso dos pais/EE ao programa de alunos “Inovar” 

• Cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)  

• Respeito pela confidencialidade de dados 

 

 
 
 

Pr
es

ta
çã

o 
do

 se
rv

iço
 e

du
ca

tiv
o Campos de 

análise 
Referentes Indicadores 

1. 
Desenvolvimento 
pessoal e bem-estar 
dos alunos 

Desenvolvimento 
pessoal e 
emocional dos 
alunos 

• Participação de todos os alunos em Assembleias de turma 

• Envolvimento dos alunos em concursos e projetos 

• Participação dos alunos em ações de solidariedade social 

Apoio ao bem-
estar dos alunos 

• Promoção de várias modalidades de desporto escolar 

• Dinamização de atividades da iniciativa dos alunos  

• Realização de worshops temáticos no espaço Aprender+ 

• Promoção da consciência ecológica e patrimonial (Coastwatch; jovens 
repórteres para o ambiente) 

• Dinamização de tutorias a alunos estrangeiros 

• Disponibilização de material escolar e refeições a alunos com carências 
económicas e não abrangidos pela ASE 

• Realização de projetos na área da saúde 

2. 
Oferta educativa e 
gestão curricular 

Oferta educativa • Diversificação e alargamento da oferta formativa 

• Integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas 
– trabalhos de projeto, debate, conferências 

• Realização de atividades de enriquecimento curricular 

• Realização de atividades culturais de reconhecida qualidade abertas à 
comunidade 

• Dinamização de atividades pelos pais/EE 

Inovação curricular 
e pedagógica 

• Continuidade da área “Filosofia Plural” 

• Realização de assembleias de turma 

• Realização de projetos transdisciplinares 

• Dinamização do projeto Laboratório de História e Ciência Política 

• Divulgação de e-books, realizados pelos alunos, na página da escola 
(Laboratório de História e Ciência Política) 

Articulação 
curricular 

• Realização de projetos transdisciplinares 

• Criação de espaços de metacognição – articulação do Aprender+ / EMAEI 

• Mobilização de professores do espaço Aprender+ para a codocência de apoios 
específicos 

• Disponibilização de apoios específicos para grupos com o mesmo tipo de 
dificuldades de aprendizagem 
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o Campos de 

análise 
Referentes Indicadores 

3. 
Ensino 
Aprendizagem 
Avaliação 

Estratégias de 
ensino e 
aprendizagem 
orientadas para o 
sucesso 

• Dinamização de trabalho de projeto nas disciplinas de opção do 12º ano 
• Dinamização de sessões sobre métodos e técnicas de estudo – “O que é 

estudar no ensino secundário” 

Promoção da 
equidade e 
inclusão de todos 
os alunos 

• Criação de grupos de alunos com dificuldades metacognitivas, 
acompanhados pelos professores de educação especial 

• Criação de grupos móveis de nível nos apoios específicos às disciplinas  
• Promoção de sessões sobre estratégias de adaptação ao ensino secundário 
• Implementação de uma oficina sobre métodos e estratégias facilitadoras das 

aprendizagens (10º ano) 
• Articulação das Assembleias de Turma com a Área de Cidadania e 

Desenvolvimento 
• Integração no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) de outras estruturas 

da comunidade (saúde escolar, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e 
outros)  

• Realização de Workshops temáticos e de preparação para exame 
(Aprender+) 

• Concretização do Aprender+ virtual 

Avaliação para e 
das aprendizagens 

• Alteração dos critérios de avaliação, de acordo com os Decretos-Leis nºs 
54/2018 e 55/2018 

• Uniformização de critérios de avaliação nas diferentes disciplinas 
• Diversificação de instrumentos de avaliação 
• Realização de conselhos de turma intercalares 
• Disponibilização de informação aos pais/EE no programa INOVAR 
• Avaliação do impacto dos projetos transdisciplinares nas aprendizagens e na 

autonomia dos alunos 

Recursos 
educativos 

• Dinamização, pela BE/CRE de semanas do livro e da leitura, encontros com 
escritores, leituras públicas, formação no âmbito do desenvolvimento de 
várias literacias, workshops e projetos 

• Dinamização de atividades no espaço Aprender + (workshops temáticos, 
apoios disciplinares específicos) 

• Utilização dos espaços multimédia para organização de publicações e vídeos 
sobre a escola 

Envolvimento das 
famílias na vida 
escolar 

• Dinamização de atividades pelos pais/EE para alunos e comunidade  
• Participação dos pais/EE na semana das profissões 
• Participação dos pais/EE nas atividades realizadas no Dia Aberto 
• Dinamização de atividades no Dia da Escola 
• Dinamização da atividade STOP 45 
• Participação dos pais na equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva  
• Entrega de diplomas de mérito no Dia da Escola 
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4.  
Planificação e 
acompanhamento 
das práticas 
educativa e letiva 

Mecanismos de 
autorregulação 

• Apresentação e análise de resultados nos conselhos pedagógicos 

• Debates sobre a implementação do PAE 

• Paragem de novembro - reuniões de conselhos de turma intercalares, 
assembleias de turma, atividades culturais, desportivas e iniciativas de 
solidariedade social 

Mecanismos de 
regulação por pares 
e trabalho 
colaborativo 

• Redação de artigos, pela direção, para jornais e revistas, sobre temas 
da educação  

• Participação, da direção da escola, em debates sobre as mais variadas 
temáticas da política educativa 

• Publicações – Escamões, um ano revisitado e Escamões, tempo de 
(re)construção 

• Planificação e coordenação da Cidadania e Desenvolvimento 

• Coordenação de projetos transdisciplinares  

• Organização de projetos transdisciplinares nos conselhos de turma 
intercalares e assembleias de turma 

• Divulgação das atividades da escola aos antigos alunos através de 
convite pessoal, facebook, página da escola 

• Reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino e 
aprendizagem utilizadas na escola 

• Emissão de pareceres sobre temáticas educativas 

Mecanismos de 
regulação pelas 
lideranças 

Reflexão e debate em reunião semanal da direção 
Tomada de decisões participada e democrática 
Envolvimento de todos os órgãos e estruturas da escola no processo de 
tomadas de decisão 
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s Campos de 
análise 

Referentes Indicadores 

1. 
Resultados 
académicos 
(cont.) 

Resultados de 
Educação e 
Formação de 
Adultos 

Aumentar a percentagem de certificação nos EFA 
 (referência: 2018/2019: EFA - de alunos certificados totalmente:  
EFA BÁSICO (B3) - 40%  
EFA SEC TIPO A - 30% 
EFA SEC TIPO B - 45% 
EFA SEC TIPO C - 55% 
EFA DUPLA CERTIFICAÇÃO (Técnicos de Contabilidade) – 30%) 

Resultados para a 
equidade, inclusão e 
excelência 

• Filosofia Plural – 100% de sucesso 

• Resultados dos alunos com relatório técnico-pedagógico, programa 
educativo individual e/ou com plano individual de transição – 100% de 
sucesso 

• Prémios atribuídos nas várias olimpíadas, concurso de tradução 

• Atribuição de prémios de mérito, aos melhores alunos de cada curso, no 
Dia da Escola 

2.  
Resultados 
sociais 

Participação na vida 
da escola e assunção 
de 
responsabilidades 

• Dinamização de assembleias de turma pelos delegados de turma 

• Realização de projetos transdisciplinares por todas as turmas da escola 

• Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da escola  

• Dinamização de atividades pelos alunos que promovam a 
multi/interculturalidade no âmbito da literatura, cinema, música, dança, 
gastronomia, jogos, etc. 

Cumprimento das 
regras e disciplina 

• Número reduzido de retenções por faltas (referência 2019 - 1,6%) 

• Número reduzido de ocorrências em que foram aplicadas medidas 
disciplinares sancionatórias (referência 2019 - 0,7%) 

• Realização de trabalho cívico e comunitário no âmbito dos projetos de 
Cidadania e Desenvolvimento 

Solidariedade e 
cidadania 

• Realização de trabalho voluntário, a partir dos projetos transdisciplinares 

• Dinamização de ações de solidariedade, a partir dos projetos 
transdisciplinares 

• Criação da área Filosofia Plural de apoio à inclusão 

• Estímulo, por parte da direção, para o associativismo estudantil 

Impacto da 
escolaridade no 
percurso dos alunos 

• Inserção dos alunos no ensino superior – (referência 2019 - 70% na 1ª 
opção do ensino secundário) 

• Desenvolvimento de parcerias para realização de estágios profissionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Re
su

lta
do

s Campos de 
análise 

Referentes Indicadores 

1. 
Resultados 
académicos  

Resultados do 
ensino secundário 
científico- 
humanístico 

Aumentar a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso 
no ensino científico-humanístico  
(referência - 30% em 2017/2018; fonte: infoescolas) 

Resultados do 
ensino secundário 
profissional 

Aumentar a percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino secundário 
profissional até três anos após ingressar na oferta, entre os que vieram 
diretamente do 3.º ciclo  
(referência - 58% em 2016/2017; fonte: infoescolas) 

Resultados 
  
Ensino 
Recorrente 
ESRAD 
PPT 
FM 

Ensino recorrente de nível secundário - resultados 2018/2019: 
Aumentar a percentagem de alunos em regime presencial que transitaram com 
aprovação em todos os módulos em que se inscreveram 
(Referência: Ensino recorrente de nível secundário - resultados 2018/2019: 40%) 
 
Aumentar a percentagem de alunos em regime não-presencial que concluíram com 
aproveitamento os exames em que se inscreveram – (referência: Ensino recorrente 
de nível secundário - resultados 2018/2019: 55%) 
 
ESRAD - Aumentar a percentagem de alunos que frequentam com aproveitamento 
todos os módulos 
(referência – resultados 2018/2019):   

• 17% dos alunos frequentaram com aproveitamento todos os módulos de 
aprendizagem do 10.º ano  

• 44% dos alunos frequentaram com aproveitamento todos os módulos de 
aprendizagem do 11.º ano  

• 53% dos alunos (num universo de 15) frequentaram com aproveitamento todos 
os módulos de aprendizagem do 12º ano do curso 

 
Aumentar a percentagem de sucesso dos PPT 
(referência: Resultados 2018/2019 -88% de sucesso - 94% - A1 e A2; 67% B1 e B2) 
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3.  
Reconhecimento da 
comunidade 

Grau de satisfação 
da comunidade 
educativa 

• Elevada percentagem de alunos (cf. Inquérito de satisfação) satisfeita 
com a escola 

• Elevada percentagem de pais/EE (cf. Inquérito de satisfação) satisfeita 
com a escola dos seus filhos/educandos 

• Elevada percentagem de docentes e não docentes  
(cf. Inquérito de satisfação) satisfeita com a escola  

Valorização dos 
sucessos dos 
alunos 

• Atribuição de diplomas de mérito, aos melhores alunos de cada curso, 
no dia da escola 

• Apresentação dos projetos transdisciplinares à comunidade escolar 

Contributo da 
escola para o 
desenvolvimento 
da comunidade 
envolvente 

• Dinamização de atividades abertas à comunidade – cinema, teatro, 
concertos, conferências, tertúlias 

• Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para atividades 
da comunidade – auditório Camões, Pavilhão Moniz Pereira 

• Participação de adultos em ofertas de educação e formação – 
atividades dinamizadas por pais /EE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexo 2 
 
Lista de parcerias | Protocolos com a Escola Secundária de Camões  
 
 
• ABCine 

• Academia de Amadores de Música 

• Academia Militar 

• Associação Espada Lusitana 

• Escola de Dança do Conservatório Nacional  

• Escola Superior de Dança 

• Farmácia João XXI 

• Goethe Institut - Lissabon 

• Grupo Desportivo do Banco de Portugal 

• Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa 

• Monstrinha 

• Os Filhos de Lumière 

• RTP/Antena 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo 3  

Elaboração e aprovação do  

Projeto Educativo da Escola Secundária de Camões  

2019-2022 
 

ELABORAÇÃO 

O Conselho Pedagógico deliberou em 27 de fevereiro 2020, nos termos da alínea a) do art.º 33.º do Decreto-

Lei n.º 75/2008 de 22 Abril, aprovar a presente proposta de Projeto Educativo da ESC - E aqueles que por 

obras valerosas se vão da lei da morte libertando - a qual será submetida, pelo Diretor, ao Conselho Geral 

para aprovação, nos termos legais. 

 

 

APROVAÇÃO 

O Conselho Geral da ESC, reunido ordinariamente em 16 de junho de 2019, cumprindo a função que lhe 

confere a alínea c) do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho, APROVOU o Projeto Educativo E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da 

morte libertando, considerando-o uma mais-valia para o rumo perseguido pela ESC na sua função educativa. 

 

 

Lisboa, 16 de junho de 2020 

 

 A Presidente do Conselho Geral 

Gabriela Fragoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ano Letivo 2019 | 2020 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 
 
 
 



 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório anual dá conta da evolução/ do grau de consecução do Projeto Educativo do 
agrupamento. 
 
A sua elaboração, teve em conta várias fontes de informação, tais como resultados escolares, plano de ação 
estratégica, atas e relatórios dos órgãos e estruturas de orientação educativa. 
 

2. ENQUADRAMENTO 
 
O Projeto Educativo, apresentado em janeiro de 2019, está sujeito a uma avaliação contínua e periódica, no 
final de cada ano letivo, como o que agora se apresenta, e também no final da sua vigência (termo do ano 
letivo de 2021-2022). 
 
Nas suas linhas gerais, está estruturado em torno de quatro grandes eixos: 
 
▪ Autoavaliação 

▪ Liderança e gestão 

▪ Prestação do serviço educativo 

▪ Resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. AÇÕES ESTRATÉGICAS 
 
          3.1. Autoavaliação 
 

Nº Ação Responsável Executado Em execução A executar Data Documento 

 Elaboração do PEE Equipa de 
autoavaliação 

     

 Elaboração do PAE Equipa de 
autoavaliação 

     

 Elaboração do RI Equipa responsável      

 Aprovação do PEE Conselho Geral      

 Aprovação do PAE Conselho 
Pedagógico 

     

 Aprovação do RI Conselho Geral      

 Organização de 
questionários de 
satisfação 

      

 Aplicação de 
questionários de 
satisfação 

      

 Monitorização do 
PAE 2018/2019 

      

        

 
 
  3.2. Liderança e gestão 
 

Nº Ação Responsável Executado Em execução A executar Data Documento 

1        

2        

(…)        

 
 3.3. Prestação do serviço educativo 
 

Nº Ação Responsável Executado Em execução A executar Data Documento 

1        

2        

(…)        



 

 

3.4. Resultados 
 
3.4.1. Taxa de transição 
 
No que diz respeito às metas a atingir a atingir em 2022, relativamente à taxa de transição de 
ano, tendo como referência o ano de 2018/2019, obtiveram-se os seguintes os valores em 
2019/2020: 
 
 
Cursos Científico-Humanísticos 
 

Ano Referência 2018/2019 2019/2020 Meta 2021/2022 

10º    

11º    

12º    
 
 
Cursos Profissionais 
 

Ano Referência 2018/2019 2019/2020 Meta 2021/2022 

10º    

11º    

12º    
 
 
 

Não atingiu  Atingiu  Superou  
 
 
 
3.4.2. Resultados dos exames nacionais 
 
Quanto às metas a atingir a atingir a nível dos exames nacionais, foram os seguintes os valores 
obtidos em 2019/2020: 
 

Ensino Secundário Referência 2018/2019 CE 2019/2020 Meta 2020/2021 
Média dos exames a nível 
nacional (alunos internos)    

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensino Secundário 1ª Fase 2018/2019 Meta 
2020/2021 

Disciplinas CE Média 
Nacional CIF-CE CIF-CE 

Português     
 
 
 
 
 
 
 

       ≤ x 
 
 
 
 
 

Economia A    
Filosofia    

Geografia A    
História A    

História da Cultura e das Artes    
Desenho A    

Geometria Descritiva A    
Física e Química A    

Biologia e Geologia    
Matemática A    

MACS    
 
 

Não atingiu  Atingiu  Superou  
 
 
 
3.4.3. Alunos colocados no ensino superior 
 
Alunos colocados na 1ª e 2ª fase 
 

Referência 2018/2019 CE 2019/2020 Meta 2020/2021 

   
 
 
 
Alunos colocados na 1ª fase (1.º Opção) 
 

Referência 2018/2019 CE 2019/2020 Meta 2020/2021 

   
 

 
Não atingiu  Atingiu  Superou  

 



 

 

3.4.4. Abandono escolar 
 
No que diz respeito ao abandono escolar, em 2019/2020, obtiveram-se os seguintes valores: 
 
 

Nível de Ensino 2019/2020 Meta 2020/2021 

Secundário - Cursos Científico-Humanísticos   

Secundário - Cursos Profissionais   
 

 
 

Não atingiu  Atingiu  Superou  
 
 
 
3.4.5. Centro Qualifica 
 
São os seguintes os valores obtidos em 2019/2020 tendo como referência as metas a atingir 
em 2021: 
 
 

Adultos 2019/2020 Meta 2020/2021 

Inscritos   

Encaminhados    

Encaminhados para processo de RVCC    

Certificados parciais e totais    
 
 
 

Não atingiu  Atingiu  Superou  

 
 
Emitido parecer favorável, por unanimidade, na reunião de Conselho Pedagógico realizada 
no dia 27 de fevereiro de 2020. 

Lisboa, Escola Secundária de Camões, 27/02/2020 
 

O Diretor 
 
 

Submeta-se à apreciação pelo Conselho Geral. 
 
Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 16/06/2020. 

 





ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES


