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PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 2019/2021 – algumas notas 

 

Atualmente, na Escola Secundária de Camões, vigora o Projeto Educativo concebido para o 

triénio 2014/2017, fundamentando-se esta opção nos seguintes pontos:  

1. Realização da Avaliação Externa em julho de 2014; 

2. Elaboração do Plano de Melhoria para 2015/2016; 

3. Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2015/2016; 

4. Implementação do Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das 

Aprendizagens (PAEPQA) em 2016/2017, que visou consolidar o Plano de Melhoria em 

curso desde 2015/2016, e que será concluído em 2020/2021. 

 

Depois de analisados os documentos supramencionados constata-se que: 

▪ foram criadas medidas para reduzir as fragilidades apontadas no relatório da IGEC, na 

última avaliação externa - resultados, articulação curricular, diferenciação pedagógica, 

supervisão da atividade letiva, uniformização de procedimentos de avaliação, reforço de 

mecanismos de monitorização (Relatório da Inspeção Geral de Educação e Ciência, 

p.11); 

▪ os departamentos e serviços evidenciaram ter desenvolvido atividades que se 

inscrevem na maior parte dos subdomínios do Plano de Melhoria 2015/2016 - 

resultados académicos, resultados sociais, reconhecimento da comunidade, 

planeamento e articulação, práticas de ensino, monitorização e avaliação do ensino e 

das aprendizagens, liderança e gestão; 

▪  a monitorização do Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das 

Aprendizagens realizada em cada ano letivo indica os pontos fortes, os pontos fracos, 

constrangimentos, oportunidades nos diversos domínios e respetivas recomendações; 

▪ se verifica a necessidade urgente da revisão da estrutura dos diversos relatórios de 

balanço e demais documentação, com vista à sua simplificação, e evitando a duplicação 

de informações.  

▪ a possibilidade da requalificação e reabilitação do edifício (cuja obra será adjudicada em 

julho de 2019), condicionou, inevitavelmente, as dinâmicas organizacionais e funcionais 

da Escola, pelo que o próximo Projeto Educativo deve definir os mecanismos que 

salvaguardem todo o seu património e identifiquem princípios, valores, metas e 

estratégias de modo a otimizar os recursos que garantam um ensino público de 

qualidade, exigência e equidade. 



2 
 

 

Persistimos em honrar os nossos já longos 110 anos de história, empenhados num projeto 

sediado num perfil democrático e humanista que, procurando estreitar os laços entre valores e 

conhecimentos, se renova continuamente no seu compromisso de abertura à comunidade e a 

um mundo plural e diverso. Somos uma escola com tempo para ter o tamanho do nosso sonho, 

sempre inspirados no lema camoniano ‘pera espertar engenhos curiosos’. Há um esforço 

contínuo para atingir os objetivos do Projeto Educativo de Escola que continuam a manter-se 

atuais e as medidas que se têm vindo a consolidar com vista à melhoria das aprendizagens, dos 

resultados escolares e as obras de requalificação da escola a iniciar no ano letivo 2019-2020, 

permitem estruturar os alicerces para um novo projeto educativo que será apresentado à 

comunidade escolar até dezembro de 2019. 
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