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I-INTRODUÇÃO 

“Nada pode ir onde se encontra, nem significar-se a si: não há sentido, nunca, que não do outro. Isso 

proíbe-nos o conforto, a autorreferência satisfeita, talvez mesmo o repouso. (...) O sentido não está onde 

eu estou, mas onde eu vou; não é aquilo que nós somos, mas aquilo que nós fazemos; ou que nos faz.” 

 (A. Comte Sponville) 

 

O sentido de um Projeto Educativo é ser inequivocamente uma referência, firme e 

simultaneamente aberta, a um caminhar em conjunto na procura de uma Escola de qualidade, 

que compreenda a formação integral e integradora dos seus alunos e seja reflexo do “tempo” 

e de “tempos”. 

O Projeto Educativo da Escola Secundária da Infanta D. Maria alicerça-se na convicção de que o 

seu território pedagógico é devedor de um “passado” e de uma “circunstância”. A sua 

constituição será, pois, uma bússola com orientações a exigirem respostas, aproximativas e 

nunca absolutas, às necessidades do seu contexto, quer particular, quer geral, que o sustenta e 

desafia. 

Este Projeto Educativo apresenta-se como um instrumento fundamental de suporte e 

planeamento escolar. Através dele poder-se-á obter uma melhor caracterização da Escola, 

reconhecer a sua memória, identificar problemas e necessidades, nomeadamente ao nível das 

áreas curriculares, da gestão dos espaços, adiantar estratégias globais e, sobretudo, ser um 

indicador por excelência dos grandes objetivos da sua comunidade educativa. Deste modo, 

este Projeto Educativo pretende constituir-se como um documento fundamental da política 

educativa da Escola, enquadrada nas políticas nacionais de educação, ser um instrumento de 

participação de toda a comunidade educativa e, ao mesmo tempo, de autonomia e garante da 

identidade da Escola. 

O Projeto Educativo de Escola 2015-2018 atualiza o anterior e, na sua elaboração, foram tidos 

em conta a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Decreto-Lei nº137/2012 e os documentos que 

a seguir se mencionam: Projeto Educativo 2011-2014, Projeto de intervenção 2014-2018, da 

diretora da escola, Regulamento Interno, Relatório da IGE 2011-12, relatório do Observatório 

Interno 2013-14, relatório do Observatório da Questões Disciplinares 2013-2014, relatório da 

Biblioteca Escolar 2013-14 e o Plano Anual de Atividades 2014-2015. 
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1. HISTÓRIA 

Pelo Decreto 4650, de 14/7/1918,foi criado o então Liceu Feminino de Coimbra, que iniciou as 

atividades letivas a 26 de fevereiro do ano seguinte (1919), num edifício que ainda hoje existe: 

a casa nº 111 da Avenida Sá da Bandeira. Nesse mesmo ano, decidira o Governo, através do 

decreto 5096, de 13 de janeiro, «distinguir com designação própria os vários estabelecimentos 

de ensino» e «atribuir a esses estabelecimentos nomes de grandes individualidades, cuja 

lembrança constitua para os educandos perene sugestão de virtudes cívicas e morais e o 

reconhecimento de sólidos valores intelectuais». O Liceu Feminino de Coimbra passou, desde 

então, a designar-se por Liceu Nacional Infanta D. Maria. 

A Infanta D. Maria nasceu em Lisboa em 1521 e faleceu em 1577. Filha do Rei D. Manuel I e de 

D. Leonor, irmã de Carlos V, foi praticamente criada por seu irmão D. João III, visto que o seu 

pai faleceu quando ela tinha apenas seis meses e sua mãe partiu, em 1523, para Castela, tendo 

a Infanta somente dois anos. Isso em nada prejudicou a sua formação humanística, sendo 

considerada pela erudita Luísa Sigea «a primaz em humanidades, erudição e virtudes». 

Protetora das Artes e das Letras, verdadeira princesa do Renascimento, a escolha do seu nome 

para o antigo Liceu Feminino de Coimbra, apresenta-se plena de significado. 

Do nº 111 da Avenida Sá da Bandeira passou o Liceu a ocupar as instalações da antiga Quinta 

da Rainha (área hoje ocupada pelo Instituto Maternal), indo mais tarde para o Colégio de S. 

Bento, aos Arcos do Jardim, edifício onde hoje se encontra instalado o Instituto de 

Antropologia. Só em 1 de outubro de 1948 encontrou casa própria: as atuais instalações, na 

Rua Infanta D. Maria, ao tempo uma zona praticamente deserta, conhecida, na gíria das 

alunas, pelo «deserto do Sahara». 

Fig. 1 – A escola em 1948 
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Em 1975, o Liceu passou a ser misto e mudou a sua designação para Escola Secundária da 

Infanta D. Maria, muito embora, quer na toponímia local, quer entre a população, continue 

ainda a ser conhecida como Liceu. De outubro de 1975 até 1983, a escola ocupou também as 

instalações do Estádio Municipal, onde se fazia a lecionação a turmas dos 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade. 

No ano letivo 2009-2010 a escola sofreu obras de ampliação e uma reorganização de espaços, 

sendo que ao edifício principal foram acrescentados um segundo edifício e um campo de jogos 

coberto. Esta intervenção permitiu uma modernização do edifício escolar, que passou a dispor 

de melhores instalações e equipamentos, mais adequados aos novos desafios educativos de 

uma sociedade da informação e do conhecimento. 

Fig. 2 – A escola em 2015 

2. VISÃO 

A Escola Secundária Infanta D. Maria é uma instituição de referência na “valorização do saber”, 

que promove aprendizagens que veicula um diálogo consistente e permanente entre as 

culturas humanística e científica, acompanhando as mudanças sociais e os desafios do 

presente.  
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3. MISSÃO 

É missão da escola encontrar soluções adequadas, num quadro de responsabilidade, equidade 

e sustentabilidade, a fim de manter-se como uma referência na comunidade educativa onde 

está inserida. Deste modo, perseguindo a excelência, propomos através de uma oferta 

formativa diversificada, flexível e adequada a um público discente, cada vez mais heterogéneo, 

prepará-lo para serem cidadãos conscientes da sociedade global do século XXI. 

Consequentemente pretendemos desenvolver ativamente o conhecimento e o gosto pelo 

saber, fomentando uma atitude pró-ativa na procura do como fazer, assentes num 

compromisso com o trabalho e empenho individual e coletivo. Deste modo, a escola deverá 

promover mecanismos que permitam implementar, sistematizar e valorizar as boas práticas 

pedagógicas conducentes ao sucesso educativo dos alunos, bem como à sua valorização 

pessoal e social.  

4. VALORES 

Constituem-se como valores de referência deste projeto educativo os seguintes: 

- cultura de mérito; 

- empenho; 

- responsabilidade; 

- profissionalismo; 

- inovação; 

- solidariedade; 

- humanismo; 

- respeito pelos outros; 

- tolerância; 

- dignidade; 

- autoestima; 

- transparência; 

- justiça; 

- liberdade. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Este Projeto Educativo é um instrumento privilegiado de participação de toda a comunidade 

educativa, pelo que se orienta por um conjunto de princípios, dos quais se destacam: 

1. uma liderança promotora da qualidade do ensino; 

2. a inovação pedagógica e tecnológica; 

3. um ambiente favorável ao ensino e à aprendizagem; 

4. uma oferta formativa diversificada; 

5. a valorização da cultura do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida; 

6. a colaboração entre os diferentes elementos da comunidade educativa; 

7. a cooperação escola-comunidade.  



Projeto Educativo ESIDM 2015-2018 Página 8 

II - A COMUNIDADE EDUCATIVA 

1. ORGANIZAÇÃO 

A Escola organiza-se segundo o disposto no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de setembro, e pelo Decreto-Lei 

nº137/2012, de 02 de julho.  

1.1 ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

CONSELHO GERAL 

Órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa. 

DIRETORA 
Órgão de administração e gestão nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

CONSELHO 

ADMINISTRATIVO 

Órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola. É 

composto pela diretora, uma adjunta à diretora e pela chefe dos serviços 

de administração escolar. 

CONSELHO 

PEDAGÓGICO 

Órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa, 

nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. Fazem 

parte a diretora, que exerce a presidência, os coordenadores dos 

departamentos curriculares, quatro representantes dos grupos de 

recrutamento, sendo um por departamento, um representante dos 

coordenadores de ciclo, a professora bibliotecária e a psicóloga escolar. 

1.2. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

O número de departamentos curriculares está definido no Regulamento Interno. Agrupam e 

representam os diferentes grupos de recrutamento e áreas disciplinares, que se repartem 

pelos departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Ciências 

Experimentais e Expressões. 
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1.3. SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Para além dos serviços administrativos, os serviços técnico-pedagógicos incluem a biblioteca 

escolar, os serviços de psicologia e orientação, o serviço de educação especial e o serviço de 

ação social escolar, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, e as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº137, de 02 de julho de 2012. 

1.3.1. BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Escola possui uma biblioteca escolar (BE) integrada na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

A BE funciona em espaço próprio, organizada funcionalmente e de acordo com as normas 

estipuladas no documento “Normas de Funcionamento da Biblioteca Escolar”, aprovado em 

Conselho Pedagógico. 

A sua organização funcional obedece às funções e objetivos decorrentes da nossa integração 

na RBE, que subscreve regras, normas e ideários internacionais e nacionais que estão em 

estreita comunhão com o papel e missão atribuídos às bibliotecas escolares. Para além destes 

aspetos, está organizada de forma a poder executar os seus objetivos. 

Segundo o Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei nº224/2009, de 11 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 02 de julho, a BE é um 

serviço técnico-pedagógico que se articula com os restantes serviços, dinamizando e apoiando 

projetos e atividades curriculares e extracurriculares, ao mesmo tempo que se constitui como 

um serviço de apoio à leitura e ao desenvolvimento curricular, intervindo em quatro domínios 

centrais: currículo, literacias e aprendizagem; leitura e literacia; projetos e parcerias e gestão 

da biblioteca escolar. 

1.3.2. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO  

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) integram uma psicóloga e uma técnica superior 

de serviço social a tempo inteiro. Estes serviços têm um papel preponderante no apoio que 

prestam aos alunos a nível da orientação vocacional (sobretudo junto dos que frequentam o 9º 

ano de escolaridade) e da informação escolar e profissional (desenvolvida quer pela psicóloga 

quer por representantes de instituições de ensino superior) mais relevante junto dos alunos do 

ensino secundário. A nível do 7º ano, estes serviços desenvolvem sessões no âmbito das 

temáticas abordadas na formação cívica, quer por sua iniciativa, quer por solicitação dos 

diretores de turma. 
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Para além deste trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula, e para a totalidade dos 

alunos das turmas, é disponibilizado apoio a nível individualizado a qualquer elemento da 

comunidade educativa que o solicite, sendo os alunos (a maior parte das vezes encaminhados 

pelos respetivos diretores de turma) os que mais o requerem, quer a nível dos métodos de 

estudo, quer do apoio psicológico. 

Articulam as suas ações e intervenções com os pais e encarregados de educação, diretores de 

turma e outros docentes, com a direção e com os docentes do grupo de recrutamento de 

Educação Especial. 

1.3.3. SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

O serviço de Educação Especial conta com duas docentes, com formação específica na área da 

Educação Especial, que desempenham funções de apoio educativo. Os seus serviços articulam-

se com SPO, diretores de turma e com todos os docentes dos conselhos de turma onde há 

alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente (NEECP), direção e pais 

ou encarregados de educação. 

Prestam apoio individual especializado aos alunos, dentro e fora da sala de aula, de acordo 

com o estabelecido em cada Programa Educativo Individual. 

No ano letivo de 2014/2015 o serviço de Educação Especial apoiou treze alunos, seis no ensino 

básico (2,1% do total de alunos do ensino básico) e sete no ensino secundário (1,0% do total 

de alunos do ensino secundário), de acordo com o Quadro I. 

Quadro I 

Número de alunos com NEECP por ciclo e ano de escolaridade (2014/2015) 

Alunos NEECP 

3º CICLO 

7º 2 

8º 3 

9º 1 

ENSINO SECUNDÁRIO 

10º 0 

11º 3 

12º 4 

TOTAL 13 

1.3.4. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

A Ação Social Escolar (ASE) faz parte dos Serviços Administrativos da Escola (SAE) e procede ao 

levantamento das situações que se enquadram no Despacho nº11306-D/2014, de 08 de 

setembro, integrando os pedidos de apoio social escolar nos escalões correspondentes. 
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A ASE apoia 5,9% do total de alunos do 3º ciclo e 11,3% dos alunos do ensino secundário [cf. 

Quadro II]. 

Quadro II 

Número de alunos subsidiados por ciclo e ano de escolaridade (2014/2015) 

Ano de escolaridade 

Alunos 

Nº 
% (*) 

Esc. A Esc. B Total 

7º 2 4 6 7,9 

8º 3 3 6 5,9 

9º 3 2 5 4,6 

E. Básico - 3º Ciclo 8 9 17 5,9 

10º 14 15 29 11,3 

11º 15 13 28 13,3 

12º 10 12 22 9,4 

E. Secundário 39 40 79 11,3 

Total 47 49 96 9,7 

(*) % calculada em relação ao total de alunos em cada ciclo e ano de escolaridade 

2. Recursos materiais: instalações, serviços e equipamentos 

A escola dispõe de instalações, serviços e equipamentos que, nos quadros abaixo, se 

apresentam subdivididos em espaços para atividades letivas (salas de aula normal e 

específicas), salas e gabinetes de trabalho (espaços destinados ao trabalho individual ou 

colaborativo dos professores, gabinetes específicos ou para trabalho de âmbito 

organizacional), outros espaços (com funções variadas, nomeadamente as destinadas à 

direção) e um conjunto de outros espaços onde se desenvolvem serviços diversos. 

ESPAÇOS PARA ATIVIDADES LETIVAS  SALAS E GABINETES DE TRABALHO 

30 salas de aula (equipadas com 

computador, projetor e ligação à internet; 

15 salas dispõem de quadro interativo) 

6 laboratórios (Física e Química, Biologia e 

Geologia) 

7 salas específicas [Geometria Descritiva,  

Oficina de Artes, Educação Visual e 

Expressão Dramática e três de Informática] 

1 ginásio coberto 

2 campos de jogos, sendo 1 coberto 

 
4 gabinetes de trabalho (um por 

departamento) 

1 sala de pausa para professores 

6 gabinetes [do presidente do Conselho 

Geral, Serviços de Psicologia e Orientação 

(SPO), GIAA, de Mediação e Prevenção da 

Indisciplina, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (APEE) e 

Associação de Estudantes (AE)] 

2 salas/gabinetes de Educação Especial 

2 sala de atendimento Pais e EE 

1 sala de diretores de turma 
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OUTROS ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DE 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO E OUTRAS  

 OUTROS ESPAÇOS PARA FUNCIONAMENTO 

DE SERVIÇOS 

1 sala de estudo 

1 espaço multimédia 

Salão Infanta D. Maria 

Salão Polivalente 

Auditório Fernando Azeiteiro 

3 salas para a direção 

1 sala do secretariado da direção 

3 salas de apoio para assistentes 

operacionais (AO) 

 
Biblioteca e arquivo 

Reprografia/Papelaria 

Serviços de Administração Escolar 

Refeitório 

Bufete 

Guarita 

3. A COMUNIDADE ESCOLAR 

A comunidade escolar é constituída por oitenta e seis professores, trinta funcionários não 

docentes e novecentos e oitenta e oito alunos.  

3.1. CORPO DOCENTE  

O corpo docente é constituído por oitenta e seis docentes, sendo que quarenta e nove (57%) 

pertencem ao quadro de escola da Escola Secundária Infanta D. Maria. Em situação de 

mobilidade interna encontram-se trinta docentes, vinte e dois quadros de outras 

escolas/agrupamentos e oito do quadro de zona pedagógica. Exercem ainda funções na escola 

seis docentes em situação de mobilidade e por doença e uma professora contratada [cf. 

Quadro III]. 

Quadro III 
Situação profissional (2014/2015) 

Situação Profissional 

Quadro de 
Escola 

Mobilidade Interna 
Mobilidade 
por Doença 

Contratado 
Quadro de Escola 

Quadro de Zona 
Pedagógica 

49 22 8 6 1 

O corpo docente distribui-se pelas faixas etárias constantes no quadro seguinte [cf. Quadro IV]. 

Quadro IV  
Faixa etária (2014/2015) 

Idade 

Menos de 30 
anos 

30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos Mais de 59 anos 

- 3 25 51 7 

Conclui-se que 59,3% inclui-se na faixa etária dos 50 aos 59 anos. 
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3.2. CORPO NÃO DOCENTE 

O corpo não docente é constituído por duas técnicas superiores, nove assistentes técnicos e 

vinte e quatro assistentes operacionais [cf. Quadro V]. 

Quadro V 

Pessoal não docente (2014/2015) 

3.3. CORPO DISCENTE 

 

3.3.1. NÚMERO, CICLO/ANO DE ESCOLARIDADE E IDADES 

No ano letivo de 2014/2015 frequentam a Escola 988 alunos, 28,9% no ensino básico e 71,1% 

no ensino secundário, repartidos, respetivamente, por onze e vinte e sete turmas [cf. Quadro 

VI]. 

Quadro VI 
Número de alunos matriculados por ciclo e ano de escolaridade (2014/2015) 

Ano de escolaridade 
Alunos 

Nº % 

7º 76 7,7 

8º 102 10,3 

9º 108 10,9 

E. Básico - 3º Ciclo 286 28,9 

10º 256 25,9 

11º 211 21,4 

12º 235 25,3 

E. Secundário 702 71,1 

Total 988 100 

No ensino secundário os alunos, em cada um dos três anos de escolaridade, repartem-se por 

seis turmas de Ciências e Tecnologias, duas turmas de Línguas e Humanidades e uma turma de 

Ciências Socioeconómicas [cf. Quadro VII]. 

  

Pessoal não docente Nº de elementos 

Psicóloga e Técnica de Serviço Social 2 

Assistentes técnicos 9 

Assistentes operacionais 24 

Total 35 
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Quadro VII 
Número turmas por ciclo e anos de escolaridade (2014/2015) 

Anos Turmas 

7º 3 

8º 4 

9º 4 

E. Básico - 3º Ciclo 11 

10º 
6 - Ciências e Tecnologias 

1 - Ciências Socioeconómicas 
2 - Línguas e Humanidades 

11º 
6 - Ciências e Tecnologias 

1 - Ciências Socioeconómicas 
2 - Línguas e Humanidades 

12º 
6 - Ciências e Tecnologias 

1 - Ciências Socioeconómicas 
2 - Línguas e Humanidades 

E. Secundário 27 

Total 38 

A maioria dos alunos enquadra-se na faixa etária correspondente ao nível de escolaridade que 

frequenta [cf. Quadro VIII]. 

Quadro VIII 

Alunos – Idades (2014/2015) 

Ano 
Idades (anos e %) 

12 13 14 15 16 17 18 19/20 Total 

7º 
49 

(64,47%) 
26 1      76 

8º  64 
(64%) 

36      100 

9º   68 
(62,96%) 

39   1  108 

10º    149 
(58,02%) 

88 14 3 2 256 

11º    4 106 
(47,53%) 

73 29 11 223 

12º     3 119 
(51,07%) 

86 25 233 

Total 49 90 105 192 197 206 119 38 996 

3.3.2. RESULTADOS ACADÉMICOS (2013-2014) 

No ano letivo de 2013/2014, no 3º ciclo, a taxa de conclusão foi de 98,8% e não há registo de 

abandono escolar. 

Os resultados escolares foram bons, tendo sido a média global, em qualquer um dos três anos 

de escolaridade, superior ao nível quatro [cf. Quadro IX].  
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Quadro IX 

Média global por ano de escolaridade (3º Ciclo) 

7º ano 8º ano 9º ano 

4,13 4,20 4,16 

Nas disciplinas de português e matemática, no ano letivo de 2013/2014 não houve diferenças 

significativas entre as médias das classificações internas e externas, verificando-se mesmo uma 

ligeira subida na média das classificações de exame na disciplina de Matemática [cf. Quadro X]. 

Quadro X  

Média da classificação interna e de exame nas disciplinas de Português e Matemática (3º Ciclo) 

Disciplina Classificação interna Classificação de exame 

Português 4,03 3,57 

Matemática 4,04 4,1 

No ano letivo de 2013/2014, no ensino secundário a taxa de transição, foi de 88,9% e, em 

todos os cursos, verificou-se um aumento da média das classificações internas, do 10º para o 

12º ano de escolaridade. Tal pode, de algum modo, refletir a maior maturidade e a crescente 

responsabilidade dos alunos, decorrentes do seu desenvolvimento etário e cognitivo [cf. 

Quadro XI]. 

Quadro XI 

Média global, tendo em conta as classificações internas, por ano de escolaridade (ensino 

secundário) 

Quando comparamos as médias das classificações internas e dos exames nacionais, 

verificamos que, em todas as disciplinas, há um desvio negativo, embora não muito 

significativo na sua generalidade, à exceção da disciplina de Geografia A, que apresenta um 

maior desvio (2,77 valores). Contudo, quando analisamos os percursos académicos dos alunos, 

verificamos que 97,19% dos que concluem o 12º ano de escolaridade obtêm colocação no 

ensino superior, sendo que 64,2% são colocados na primeira opção [cf. Quadros XII, XII e XIV]. 

  

Curso e Ano 10º ano 11º ano 12º ano 

Ciências e Tecnologias 13,74 14,73 16,09 

Ciências Socioeconómicas 12,64 14,94 15,24 

Línguas e Humanidades 12,91 14,14 14,59 
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Quadro XII  

Média da classificação interna e de exame nas disciplinas de Biologia e Geologia, Física e 

Química A, Geografia A, Economia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 

11º ano 

Disciplina 
Curso 

Bio. e Geo. Fís. Quí. A Geog. A Econ. A MACS 

CIF CE CIF CE CIF CE CIF CE CIF CE 

Ciências e 
Tecnologias 

14,
22 

13,6
0 

14,2
0 

12,6
5 

 

Ciências 
Socioeconómicas 

 
15,2

4 
12,4

7 

14,5
3 

13,6
7 

 

Línguas e 
Humanidades 

 
14,0

0 
12,0

0 

Desvio 0,62 1,55 2,77 0,86 2,00 

Quadro XIII 

Média da classificação interna e de exame nas disciplinas de Português, Matemática A e 

História A 

12º ano 

Disciplina CIF CE Desvio 

Português 13,53 12,68 0,85 

Matemática A 14,98 13,31 1,67 

História A 13,97 12,22 1,75 

Nota: A seleção das disciplinas dos Quadros XII e XIII deveu-se ao facto de serem estas as que, 

dentro de cada curso, normalmente, apresentam um maior número de candidatos a exame 

nacional.  

Quadro XIV 

Alunos candidatos ao ensino superior público e taxa de colocação 

3.3.3. COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

O ambiente escolar é reconhecidamente tranquilo, embora se tenha verificado um aumento 

das participações de caráter disciplinar, quer no 3º Ciclo do ensino básico, quer no ensino 

secundário, conforme se pode verificar através dos dados do Quadro XV.  

Nº de alunos que 
concluíram o 12º ano 

de escolaridade 

Nº de alunos que 
apresentaram 
candidatura 

Alunos colocados 

Total 1ª Opção 2ª Opção 

179 178 173 111 32 

  97,19% 64,2% 18,5% 
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As situações de comportamentos desajustados resultam essencialmente de comportamentos 

imaturos, caracterizados pela desconcentração generalizada e alguma falta de saber estar. 

Quadro XV 

Participações escritas de caráter disciplinar, por total de alunos e por turmas 

3.4. ASSOCIAÇÃO DE PAIS OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

A Associação de Pais ou Encarregados de Educação da Escola Secundária Infanta D. Maria 

(APEE) pretende criar e desenvolver as condições necessárias para a efetiva participação de 

todos os interessados na tarefa educativa, através do exercício de direitos e deveres de 

cidadania bem como promover a melhoria da qualidade da educação e socialização da escola. 

O objetivo principal desta associação é assegurar a efetivação dos direitos e deveres que 

assistem aos pais e encarregados de educação, em tudo quanto respeita à educação dos seus 

filhos e educandos, de acordo com a legislação em vigor, contribuindo para o desenvolvimento 

e fortalecimento de relações solidárias entre toda a comunidade educativa. 

3.5. ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

A Associação de Estudantes da Escola Secundária Infanta D. Maria (AEESIDM) foi criada em 

2008, ao abrigo da Lei nº23/2006, de 23 de junho, em assembleia constituinte. Rege-se pelos 

valores da democraticidade, independência, autonomia e representatividade, procurando 

garantir o envolvimento dos alunos em atividades por si dinamizadas ou pela Escola. 

Total de alunos 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

875 939 1006 1008 

Total de alunos com 
participações escritas 

63 7% 88 9% 73 7% 121 12% 

Total de alunos com 
participações escritas – EB 

22 12% 27 10% 16 5% 40 12% 

Total de alunos com 
participações escritas – ES 

41 6% 61 9% 57 8% 81 12% 

 

Total de turmas com alunos 
com registo de participações 
escritas – EB 

5 62,5% 7 70% 7 58% 9 75% 

Total de turmas com alunos 
com registo de participações 
escritas – ES 

16 62% 14 54% 18 64% 20 74% 
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4. OFERTA FORMATIVA 

A oferta formativa da escola para o 3º ciclo do ensino básico consta do quadro seguinte. 

3º CICLO  

7º, 8º e 9º  anos 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal 
(45 min) 
7º 8º 9º 

Português 5 5 5 

LÍNGUA ESTRANGEIRAS (6) (5) (5) 

LE I – Inglês 3 2 3 

LE II – Francês ou Espanhol de iniciação. (a)  3 3 2 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (5) (5) (6) 
História 2 3 3 
Geografia 3 2 3 

Matemática 5 5 5 

CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS (6) (6) (6) 
Ciências Naturais 3 3 3 
Física - Química 3 3 3 

EXPRESSÕES E TECNOLOGIAS (4) (4) (3) 
Educação Visual 2 2 3 
TIC (b) 1  1  
Oferta de escola - Teatro ou outra (b) 1  1  1 

Educação Física 3 3 3 

Educação Moral e Religiosa (c) (1) (1) (1) 

Tempo a cumprir 
34 33 33 
(35) (34) (34) 

Oferta Complementar – Formação Cívica 1 (d) 1 (d) 1(d) 
a) O funcionamento depende do número de alunos inscritos (mínimo de vinte alunos). 

b) A disciplina de TIC funciona sequencialmente nos 7º e 8º anos, semestral ou anualmente, em articulação com 

uma das duas disciplinas de oferta de escola (Teatro ou outra). 

c) Disciplina de frequência facultativa. 

d) Frequência obrigatória desde que criada pela Escola em função da gestão do crédito letivo disponível. 
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A oferta formativa da escola para o ensino secundário consta do quadro seguinte. 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Cursos Científico - Humanísticos  

10º, 11º e 12º anos 

Formação 
Ciências e 

Tecnologias 
Ciências 

Socioeconómicas 
Línguas e 

Humanidades 

Carga Horária Semanal 
(45 m )(a) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português Português Português 4 4 5 

LE I, II ou III (b) LE I, II ou III (b) LE I, II ou III (b) 4 4  

Filosofia Filosofia Filosofia 4 4  

Educação Física Educação Física Educação Física 4 4 4 

      

Específica 

Opções (c) Opções (c) Opções (c)   
6 Matemática A 

Biologia e Geologia 
Matemática A 

Economia A 
História A 

Geografia A 
6 

7/6/6 
6 

7/6/6 

Física e Química A Geografia A Latim A 7/6/6 7/6/6  

Geo. Descritiva A História B LE, II ou III 6 6  

  Lit. Portuguesa 6 6  

  MACS 6 6  

Opções (d) Opções (d) Opções (d)    

Biologia Economia C Filosofia A    

Física 
Geologia 

Geografia C 
Sociologia 

Geografia C 
Latim B 

  4 

Química  LE I, II ou III (*)    

  Lit. Língua Port.    

  Psicologia B    

  Sociologia    

Opções (e) Opções (e) Opções (e)    

Aplicações Inf. B (f) Aplicações Inf. B (f) Aplicações Inf. B (f)    

Ciência Politica (f) Ciência Politica (f) Ciência Politica (f)    

Direito (f) Direito (f) Direito (f)   4 

Economia C  Economia C (f)    

LE I, II ou III (f) (*) LE I, II ou III (f) (*)     

Psicologia B (f) Psicologia B (f)     

EMRC (g) EMRC (g) EMRC (g) (2) (2) (2) 

  
Tempo a cumprir 

35/36 35/36 23 

  (37/38) (37/38) (25) 
(a) Definido pela Escola. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 

iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No curso de Línguas e humanidades, no caso 

de o aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve inserir-se a Língua 

Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de formação específica. Se 

o aluno der continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico e iniciar uma nova língua 
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estrangeira, esta deve integrar-se obrigatoriamente na componente de formação específica, inserindo-se, na 

componente de formação geral, uma das línguas estrangeiras já estudadas. Se o aluno pretender apenas iniciar uma 

nova língua estrangeira, a mesma insere-se na componente de formação geral. 

 (c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

(d) (e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 

(f) Oferta depende do projeto educativo da Escola. 

(g) Disciplina de frequência facultativa. 

(*)Nos cursos de Ciências e Tecnologias e de Ciências Socioeconómicas, o aluno deve escolher a Língua estrangeira 

estudada na componente de formação geral, nos 10º e 11º anos. 

No curso de Línguas e Humanidades o aluno pode escolher a Língua estrangeira estudada na 

componente de formação geral ou a língua estrangeira estudada na componente de formação específica 

nos 10º e 11º anos. 

Tendo em conta as características da população escolar, a vontade dos alunos e das suas 

famílias, a escola orienta a sua oferta formativa assente numa matriz orientada para o 

prosseguimento dos estudos. Assim, o papel da escola é o de fornecer conhecimentos e 

competências aos alunos de modo a que prossigam, com sucesso, os seus estudos no ensino 

superior. 
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5. PARCERIAS 

A Escola tem protocolos e parcerias com várias entidades, tendo em vista a prossecução de 

objetivos de natureza diversa, a saber: 

. Câmara Municipal de Coimbra (CMC) 

. Centro de Acolhimento e Orientação de Jovens de Coimbra (CAOJ) 

. Centro de Formação Minerva 

. Escola de Música São Teotónio 

. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEC) 

. Exploratório Infante D. Henrique 

. Faculdades do Corpo, Fitness Center 

. Fundação Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

. Idealmed 

. Plano Nacional de Leitura (PNL) 

. Projeto Quark! Escola de Física para Jovens 

. Rede de Bibliotecas de Coimbra (RBC) 

. Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

. Universidade de Coimbra (UC) 
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6. ANÁLISE SWOT 

Tendo por base a avaliação externa da escola, efetuada pela IGE em 2011/2012, que classificou 

de muito bom os três domínios em avaliação (resultados, prestação do serviço educativo e 

liderança e gestão), o projeto de candidatura ao cargo de diretora, a informação contida nos 

relatórios realizados pela equipa de autoavaliação, nos anos de 2011 a 2014, os realizados 

pelos Observatórios das Questões Disciplinares e Interno no ano de 2013/2014, e pela BE no 

ano letivo de 2014/2015, procede-se ao diagnóstico que a seguir se apresenta. 

Análise externa: oportunidades e ameaças 

Oportunidades  Ameaças 

Requalificação da Escola – melhoria das 

condições físicas e materiais. 

Equipamento informático renovado. 

Possibilidades de alargar parcerias de âmbito 

científico e cultural da cidade. 

Oferta complementar de escola: Formação 

Cívica. 

O papel da biblioteca escolar no apoio ao 

desenvolvimento do currículo e à promoção 

da leitura. 

Envolvimento e empenho dos alunos quando 

se apresentam a concursos, projetos e outras 

iniciativas extracurriculares. 

Possibilidades de melhorar a imagem da 

escola, através da participação em iniciativas 

de âmbito concelhio e através da divulgação, 

na comunicação social local e regional, de 

eventos que aqui decorram. 

 
Elevado número de alunos por turma. 

Diminuição dos recursos financeiros, 

resultante dos sucessivos cortes 

orçamentais. 

Burocratização do trabalho docente. 

Elevado número de turmas/docente. 

Dificuldades em implementar práticas de 

autoavaliação, sobretudo pela fraca 

participação de docentes e discentes. 

Elevadas expetativas nos resultados 

escolares, de alunos e encarregados de 

educação, mais centradas nos resultados e 

menos nos processos.  

Número insuficiente de assistentes 

operacionais para a dimensão das 

instalações. 

 

Análise interna: pontos fortes e pontos fracos 
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Pontos fortes  Pontos fracos 

Escola com uma identidade própria e 

reconhecida na comunidade pelo trabalho 

educativo que realiza e pelas condições 

materiais que oferece. 

Espaços exteriores amplos e agradáveis. 

Biblioteca escolar agradável (na opinião de 

91,8% dos alunos), organizada (na opinião de 

90,4% dos alunos) e útil no apoio que presta 

aos alunos (na opinião de 90,4% dos alunos). 

Ambiente tranquilo e disciplinado na escola, 

propício à aprendizagem. 

Corpo docente estável e assíduo. 

Trabalho colaborativo materializado em 

reuniões de coordenação semanais de ano, 

em espaços de trabalho adstritos a cada 

departamento curricular. 

Definição de horas de apoio semanal aos 

alunos nos horários dos professores e das 

turmas. 

Existência de uma sala de estudo, orientada 

por docentes de várias disciplinas, para apoiar 

os alunos. 

Enquadramento da maioria dos alunos na 

faixa etária correspondente ao nível de 

escolaridade que frequenta. 

Bons resultados académicos. 

Elevada taxa de ingresso dos alunos no ensino 

superior na primeira opção. 

Plano Anual de Atividades diversificado e com 

 
Baixa frequência dos apoios pedagógicos 

oferecidos pela escola. 

Dificuldade em corrigir a falta de 

pontualidade de alguns alunos. 

Baixo envolvimento da maioria dos alunos 

em atividades extracurriculares que exijam 

utilização de tempo fora da componente 

letiva. 

Fraca participação dos pais ou 

encarregados de educação em 

atividades/iniciativas dinamizadas pela 

escola.  

Fraco envolvimento da associação de 

estudantes em atividades/iniciativas 

dinamizadas pela escola. 

Falhas na comunicação/circulação da 

informação. 

Baixo envolvimento da maioria dos 

docentes em atividades e iniciativas que 

saiam do seu contexto curricular. 
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atividades articuladas com os conteúdos 

curriculares. 

Serviços de Psicologia e Orientação bem 

integrados na comunidade escolar. 

Disponibilidade da maioria dos diretores de 

turma para a receção dos encarregados de 

educação fora do seu horário de 

atendimento. 
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III - METAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

1. METAS 

1. Promover o sucesso educativo de todos os alunos. 

2. Promover a melhoria dos resultados escolares em todas as disciplinas. 

3. Harmonizar a classificação média de cada disciplina com a média global das 

disciplinas da mesma turma.  

4. Assegurar a permanência dos alunos na escola durante o seu percurso escolar. 

5. Estimular atitudes e comportamentos de respeito, responsabilidade e participação. 

6. Incentivar a articulação da Escola com o meio, potenciando os interesses comuns. 

2. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Tendo com referência o “Quadro de Referência da IGE – resultados, prestação do serviço 

educativo e liderança e gestão” relativo à avaliação externa realizada na escola no ano de 

2011/2012, o Plano de Intervenção apresentado pela diretora da escola e a análise SWOT, 

apresentam-se os objetivos e as estratégias que se consideram relevantes para a concretização 

das metas definidas no ponto anterior. 

I. DOMÍNIO DOS RESULTADOS  

1. MELHORAR O SUCESSO ESCOLAR E EDUCATIVO ATRAVÉS DA CUIDADA ARTICULAÇÃO DE 

AÇÕES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Melhorar as classificações externas. 

. Reduzir a diferença entre as médias das classificações internas e das classificações externas. 

. Manter/melhorar a taxa global de transição (92,1% no ano letivo de 2013/2014). 

. Continuar a promover um ensino de qualidade. 

. Fomentar uma cultura de responsabilidade e rigor nos diferentes agentes educativos. 

AÇÕES 

. Dar continuidade a uma cultura de rigor e exigência nas aprendizagens académicas. 
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. Aproximar a estrutura dos instrumentos de avaliação interna dos utilizados nos exames 

nacionais. 

. Integrar, sempre que possível, o horário dos apoios nos horários das turmas. 

. Privilegiar o período da manhã para a lecionação da componente teórica das disciplinas com 

exame nacional, respeitando os critérios pedagógicos que norteiam a elaboração de horários. 

. Melhorar a eficácia pedagógica da sala de estudo, através de um horário adequado e da 

orientação por docentes das diferentes áreas disciplinares. 

. Rentabilizar os recursos materiais e humanos da biblioteca escolar e incentivar a sua 

utilização, reforçando a articulação de ações que contribuam para a formação para as 

literacias.   

. Facultar o apoio complementar, no final do ano letivo, para os alunos propostos a exame 

nacional, sempre que o professor da disciplina o considere pertinente. 

. Proporcionar atividades de apoio psicopedagógico e de orientação escolar e profissional com 

vista a promover o desenvolvimento vocacional dos alunos. 

. Manter as reuniões de coordenação semanal de ano para reforçar o trabalho pedagógico 

colaborativo.  

. Assegurar uma oferta curricular que vá ao encontro das necessidades e gosto dos alunos. 

. Potenciar a inovação pedagógica e tecnológica reforçando a qualidade dos saberes científico 

e humanístico. 

. Monitorizar os resultados da avaliação interna através do Observatório Interno. 

. Proceder a uma reflexão crítica dos resultados da avaliação interna e externa nos 

departamentos, grupos de recrutamento e no conselho pedagógico. 

. Valorizar os resultados escolares dos alunos, mantendo a atribuição do prémio de mérito ao 

aluno com a melhor classificação final de curso. 

 

2. PROMOVER UM PLANO DE ATIVIDADES DIVERSIFICADO, MULTIDISCIPLINAR E ORIENTADO 

PARA O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA ATIVA E RESPONSÁVEL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Articular as atividades do PAA com a especificidade das áreas curriculares disciplinares e com 

os interesses dos alunos. 

. Valorizar a qualidade das atividades propostas no PAA. 

. Envolver os alunos na organização de atividades do PAA.  

. Envolver os pais ou encarregados de educação nas atividades do PAA. 
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. Divulgar as atividades do PAA junto da comunidade educativa e no exterior (em Coimbra e na 

sua área de influência). 

. Estimular a participação dos alunos em projetos orientados para a intervenção ativa na 

sociedade. 

AÇÕES 

. Articular, em sede de departamento curricular, as atividades propostas para o PAA por cada 

grupo de recrutamento, de modo a estimular a interdisciplinaridade e a rentabilizar o tempo e 

recursos humanos e materiais. 

. Incentivar os alunos a proporem, organizarem e desenvolverem ações/palestras/outras 

atividades adequadas ao contexto escolar. 

. Convidar os pais e encarregados de educação a desenvolverem ações/palestras/outras 

atividades, com sentido de oportunidade e de acordo com as suas valências pessoais, 

científicas e profissionais. 

. Implementar a criação de processos de divulgação, a nível interno e externo, de trabalhos de 

alunos e/ou as atividades realizadas ou a realizar. 

. Dar continuidade e reforçar as atividades e parcerias desenvolvidas no âmbito do PESES. 

. Aderir a projetos de voluntariado para promover os valores de cidadania e solidariedade em 

contexto escolar.  

 

3. PROMOVER ATITUDES E COMPORTAMENTOS ADEQUADOS A UM BOM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Promover o conhecimento e o cumprimento do regulamento interno da escola. 

. Promover junto da comunidade educativa uma reflexão sobre questões de indisciplina, 

cidadania e ação cívica, numa perspetiva de educação para os valores.  

. Prevenir a indisciplina de modo a evitar as situações desviantes ao normal funcionamento das 

atividades escolares. 

. Agir, com celeridade e rigor, nos casos de indisciplina. 

AÇÕES 

. Divulgar, junto da comunidade educativa o regulamento interno e disponibilizá-lo na página 

web da escola. 
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. Reforçar o papel do diretor de turma na divulgação do RI e na sensibilização para o 

cumprimento dos deveres dos alunos.  

.Desenvolver projetos que conduzam à consciencialização dos deveres de cidadania. 

. Valorizar a pontualidade nos referenciais comuns de avaliação. 

. Realizar ações/reflexões que promovam capacidades de criar e manter relações humanas 

baseadas no respeito e dignidade própria e dos outros. 

. Aplicar em tempo útil as medidas disciplinares corretivas e/ou sancionatórias, previstas nos 

documentos legais. 

. Garantir a abertura do Gabinete de Mediação e Prevenção da Indisciplina (GMPI) durante o 

horário de funcionamento das atividades letivas.  

. Manter o trabalho do Observatório das Questões Disciplinares (OQD). 

. Proceder ao cruzamento dos dados do GMPI e do OQD e das participações feitas ao diretor 

de turma e os relatos redigidos pelos alunos no GMPI. 

. Refletir, periodicamente, em sede de departamento e de grupo de recrutamento sobre os 

dados do OQD e sugerir estratégias de atuação. 

II. DOMÍNIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

1. PROMOVER O PLANEAMENTO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COLABORATIVAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Planear a ação pedagógica numa lógica sequencial. 

. Estimular as práticas pedagógicas colaborativas. 

. Promover e incentivar redes de partilha de informação, materiais e boas práticas. 

AÇÕES 

. Privilegiar a continuidade pedagógica, sempre que possível e desejável. 

. Manter nos horários dos professores um ou dois tempos letivos semanais para a coordenação 

da disciplina/ano, conforme a necessidade. 

. Definir, por disciplina e ano, os conteúdos a integrar no(s) instrumento(s) de avaliação 

diagnóstica. 

. Uniformizar, por disciplina e ano, os instrumentos de avaliação a utilizar em cada período 

letivo. 

. Reforçar o papel do diretor de turma e do conselho de turma na identificação de dificuldades 

dos alunos e na indicação de estratégias conducentes ao sucesso educativo.  
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. Reforçar a comunicação e interação entre os conselhos de turma e os SPO tendo em vista a 

orientação vocacional e formativa dos alunos. 

. Aumentar a interação entre BE e os docentes no desenvolvimento curricular e na 

concretização de projetos multidisciplinares. 

. Incentivar as práticas pedagógicas inovadoras e profícuas. 

III. DOMÍNIO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA E DOS SEUS RECURSOS 

1. PROMOVER UMA LIDERANÇA PARTICIPADA E MOTIVADORA DE UM BOM AMBIENTE 

EDUCATIVO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Promover uma gestão participada e uma boa colaboração institucional entre os diferentes 

órgãos. 

. Estimular um ambiente de trabalho motivador que contribua para a construção de cultura de 

escola assente em relações interpessoais saudáveis e em valores éticos e morais. 

. Garantir as condições de segurança nos diferentes espaços escolares. 

. Aprofundar a ligação com os diferentes membros da comunidade e o meio envolvente, 

promovendo uma cultura de convivência enriquecedora. 

AÇÕES 

. Desenvolver dinâmicas de debate reflexivo sobre os problemas da escola. 

. Valorizar o trabalho das lideranças intermédias, ouvindo as reflexões/propostas emanadas 

dos departamentos, dos grupos de recrutamento e do conselho de diretores de turma. 

. Manter uma interação regular com os representantes dos alunos, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e Associação de Estudantes. 

. Garantir um atendimento de qualidade a todos os que procuram os diferentes serviços 

escolares. 

. Preservar os espaços escolares, elaborando e divulgando as regras de utilização. 

. Manter atualizado o plano de emergência interno da escola.  

. Sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos 

de autoproteção a adotar em situações de emergência. 

. Proporcionar condições de trabalho adequadas a todos os funcionários. 

. Rentabilizar as parcerias estabelecidas. 
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2. GERIR E OTIMIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA ESCOLA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Promover uma gestão integrada e eficaz dos recursos humanos, materiais e financeiros. 

. Melhorar o funcionamento e a eficácia dos órgãos e estruturas da escola. 

. Definir e implementar um plano de formação para o pessoal docente e não docente. 

AÇÕES 

. Organizar equipas pedagógicas coesas e de continuidade para concretizarem objetivos e 

projetos comuns. 

. Definir e rever anualmente os critérios de constituição de turmas, elaboração de horários e 

distribuição de serviço. 

. Restruturar a rede informática nos bastidores e servidor da escola. 

. Otimizar os recursos informáticos designadamente nos serviços de administração escolar, 

biblioteca e reprografia/papelaria. 

. Sugerir formação ao Centro de Formação da Associação de Escolas MINERVA, tendo em conta 

as necessidades do pessoal docente e não docente, depois de devidamente auscultados. 

. Realizar ações de formação entre pares numa perspetiva de enriquecimento profissional. 

. Dinamizar ações de formação destinadas ao pessoal não docente. 

. Disponibilizar espaços e recursos para a formação. 

 

3. DESENVOLVER PRÁTICAS DE AUTOAVALIAÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

. Promover uma cultura de autoavaliação participada. 

. Monitorizar a implementação do projeto educativo.  
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AÇÕES 

. Manter uma equipa de autoavaliação coesa e continuada. 

. Criar e aplicar instrumentos de recolha de informação. 

. Garantir a participação de toda a comunidade educativa no processo de autoavaliação. 

. Refletir criticamente sobre os resultados da autoavaliação. 

. Apresentar planos de melhoria em função dos pontos fracos. 

. Acompanhar a implementação do projeto educativo.  
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IV – MONITORIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

O Projeto Educativo é um documento que define as grandes linhas orientadoras da ação 

educativa da Escola sendo, por isso, um documento estruturante e estratégico que todos os 

responsáveis na ação educativa devem conhecer. 

Importante é também a sua divulgação junto de toda a comunidade educativa, o que 

contribuirá para a sua apropriação e consequente agregação em torno de objetivos comuns. 

Por outro lado, sendo um instrumento que pretende ser um impulsionador da qualidade 

educativa, deve ser monitorizado e avaliado numa perspetiva formativa, utilizando a 

informação daí retirada para rever e melhorar a sua eficácia e a sua eficiência estratégicas. 

1. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Depois de validado pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo Conselho Geral, deve ser 

divulgado à comunidade escolar e ao pessoal não docente, pela diretora. 

O Projeto Educativo deve ser colocado na página web oficial da Escola. Deve existir uma versão 

impressa na BE, na sala de pausa dos professores e na sala dos diretores de turma.  

2. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

A avaliação do Projeto Educativo deve ser contínua e participada e, assim, ser realizada numa 

perspetiva formativa. Para esse fim, a comissão de acompanhamento de autoavaliação do 

conselho geral, adotando olhares variados e perspetivas complementares, deve proceder à sua 

avaliação tornando-a uma prática interiorizada e produtiva para a comunidade escolar. Cabe a 

essa comissão reunir todos os dados necessários a uma avaliação, identificar pontos fortes e 

fracos, bem como sugestões que ajudem a melhorar o serviço educativo. 

A avaliação realizada por esta comissão deve ficar expressa num relatório anual e num plano 

de melhoria, e serem apresentados aos conselhos pedagógico e geral.   
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VI – ANEXOS 

ANEXO I - NORMAS A OBSERVAR NA MATRÍCULA E SUA RENOVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS 

ALUNOS NA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS PARA O CORRENTE ANO LETIVO. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

NORMAS A OBSERVAR NA MATRÍCULA E SUA RENOVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS 

ALUNOS NA CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS PARA O ANO LETIVO 2016/17 

 

1. CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

 Número de alunos por Turma 

Devido a características logísticas o conselho pedagógico recomenta que o número de alunos por 

turma deve ser de 26 (vinte e seis), com a possibilidade de em casos excecionais, serem constituídas 

turmas até 30 (trinta) alunos de modo a possibilitar a colocação de retidos e/ou propostos em 

conselho de turma, no final do ano letivo, para mudança de turma.  

 Continuidade 

Sempre que possível, deve ser dada continuidade às turmas constituídas na escola, dentro do mesmo 

ciclo, exceto em situações de indisciplina avaliadas pelo conselho de turma, ou outras razões 

devidamente fundamentadas. 

 Mudanças de Turma 

No final do ano letivo, os conselhos de turma, deverão indicar, em documento próprio, os casos 

particulares de alunos que, por conveniência pedagógica, devam ser mudados de turma (documento a 

anexar à ata de final de período, a remeter à direção). 

2. PRAZOS DA MATRÍCULA 

 O pedido de matrícula não pode ultrapassar a data limite de 15 de julho ou o 3.º dia útil subsequente 

à definição da situação escolar do aluno (cf. ponto 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de 

maio).  

 Pelo exposto no ponto anterior, o processo de drenagem dos alunos do(s) agrupamentos(s), deve 

estar concluído, impreterivelmente, até ao dia 15 de julho.  
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3. COMPROVATIVOS PARA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 Em cumprimento do disposto nas 5ª prioridades do artigo 11.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de 

maio, que determina a apresentação de comprovativo de residência dos encarregados de educação, 

sendo, no entanto, omisso na forma ou conteúdo do referido comprovativo, determina-se a 

obrigatoriedade da apresentação de cópias, em caso de dúvida, de Bilhete de Identidade/Cartão de 

Cidadão e de três recibos de água ou luz ou gás ou telefone, respeitantes aos meses de abril, maio e 

junho do corrente ano. 

 Em cumprimento do disposto na 7ª prioridade do artigo 11.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de maio, 

que determina a apresentação de comprovativo do local de desenvolvimento da atividade profissional 

dos encarregados de educação na área de influência do estabelecimento de ensino, determina-se a 

obrigatoriedade da apresentação de uma declaração da entidade empregadora. 

4. PRIORIDADES DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS PARA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA 

 Prioridades constantes no Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de maio, para o Ensino Básico e Secundário. 

 Esgotadas as prioridades determinadas no referido despacho e para efeitos de cumprimento da 8ª 

prioridade do artigo 11.º (Secundário) e do ponto 2 do artigo 10º (Básico) que se referem a «outras 

prioridades e ou critérios de desempate» determinam-se os seguintes critérios e ou prioridades: 

4.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA/GEOGRÁFICA DA ESCOLA1 

 Cumprimento do ponto 2 do artigo 25.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de maio, que refere 

«Compete, ainda, à DGEsTE proceder à divulgação da rede escolar pública, com informação sobre a 

área de influência dos respetivos estabelecimentos de educação e de ensino, devendo a mesma ocorrer 

até ao dia 30 de junho de cada ano». 

 Na ausência da divulgação da informação referida no ponto anterior, determina-se que a área de 

influência da Escola Secundária Infanta Dona Maria vai até aos 1500 metros, calculando-se o percurso 

efetuado a pé ao longo das vias de comunicação transitáveis a partir da entrada principal da Escola até 

                                                           

 

1 O mapa da área de influência/geográfica da escola, com sinalização de linhas poligonais concêntricas, por redução da linha 
poligonal inicial encontra-se em anexo. 
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ao local de residência ou local da atividade profissional2 de acordo com a linha poligonal definida pelos 

pontos mais afastados da entrada da escola. 

4.2. PROXIMIDADE GEOGRÁFICA 

Em qualquer caso, dentro da área de influência determinada, os alunos serão selecionados, 

sucessivamente, dentro de linhas poligonais concêntricas, por redução da linha poligonal inicial (500 

m, 1000 m e 1500 m).  

4.3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Ordem de chegada do boletim de matrícula e curriculum disciplinar. 

4.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA OS ALUNOS FORA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Por ordem de chegada do Boletim de Matrícula, tendo em conta a data de entrada nos serviços 

administrativos e o ponto 4.3. «Critérios de desempate». 

4.5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO FINDOS OS PRAZOS NORMAIS DE MATRÍCULA 

Por ordem de chegada do Boletim de Matrícula, tendo em conta a data de entrada nos serviços 

administrativos e o exposto no ponto 4. 

  

                                                           

 

2
 A distância e o tempo máximos entre a escola e os locais de residência da população escolar é medida ao longo das vias de 

comunicação transitáveis, considerando ainda faixas marginais de 500 m de largura para cada lado dos seus eixos.  

 

Tipologia 

Escola 

A pé Em transporte 

público (minutos) 
km. Minutos 

Preferencial Máximo Aceitável Preferencial Máximo Aceitável Máximo Aceitável 

Esc. Secundária 2 3 30 50 60 

(in: critérios de reordenamento da rede educativa — M.E., D.A.P.P., Fev. 2000¸ DGOTDU-2002)  

Fonte citada pelo Conselho Nacional de Educação. 
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5. OPÇÕES 

5.1. ENSINO BÁSICO 

No cumprimento do ponto 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, as disciplinas 

de oferta de escola no 7.º ano de escolaridade são Oficina Multimédia e Teatro. 

5.2. DÉCIMO SEGUNDO ANO 

Uma vez que as disciplinas só podem funcionar com o mínimo de 20 inscrições, os alunos devem 

indicar 6 disciplinas, por ordem de preferência, da tabela em anexo, sendo pelo menos duas do 1º 

grupo de opções. 

PROCEDIMENTOS: 

1º Sempre que possível será considerada a 1ª escolha das opções apresentada no boletim 

de matrícula de cada aluno. 

2º Quando não se verificar o ponto 1, passa a considerar-se a 1ª disciplina escolhida do 1º 

grupo de opções e a 1ª ou 2ª disciplina escolhida do 2º grupo de opções. Se esta junção 

não for possível avança para a 3ª disciplina escolhida do 2º grupo de opções. 

3º Quando não se verificar o ponto 1 e o ponto 2, opta-se pela 2ª disciplina escolhida do 1º 

grupo de opções e procede-se como no ponto 2 para o 2º grupo de opções. 

4º Considerando o mínimo de 20 alunos por opção, para formação de uma turma, recorre-

se às opções pela ordem de preferências indicadas, que permitem corresponder a este 

número, seguindo no limite, e sempre que possível, até à terceira opção.  

5º O recurso à quarta opção e seguinte só será considerado depois de esgotadas todas as 

possibilidades de junção da primeira com a terceira opção. 

6º Caso se verifique impossibilidade de obedecer aos procedimentos acima referidos, os 

alunos serão devidamente contactados.   

7º Nas situações em que o número de inscrições numa disciplina exceda o número de vagas, 

a seleção dos alunos será feita tendo como base a classificação que obtiveram na 

disciplina que lhe é precedente. Não havendo precedência, a seleção será feita tendo em 

consideração a ordem de preferência pela qual os alunos fizeram a seleção das disciplinas 

e seguidamente a média dos 10º e 11º anos. 
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OFERTA FORMATIVA - 10º ANO 

CURSOS CIENTÍFICO – HUMANÍSTICOS 

Ciências e Tecnologias Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades 

FORMAÇÃO GERAL 

Português 

Língua Estrangeira I, II ou III (1) 

Filosofia 

Educação Física 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Matemática A Matemática A História A 

 

OPÇÕES (a) 

 Física e Química A 

 Biologia e Geologia 

 Geometria Descritiva A 

 

 

 

 

OPÇÕES (a) 

 Economia A 

 Geografia A 

 História B 

 

OPÇÕES (a) 

 Geografia  A 

 Língua Estrangeira I, II ou III 

 Lit.  Portuguesa  

 Matemática Aplicada às C. 

Sociais 

 Latim A 

1) Alemão, Francês e Espanhol, nível de iniciação e de continuação; Inglês, nível de 

continuação. No ato de matrícula o aluno deve indicar duas línguas estrangeiras, e respetivo 

nível, por ordem de preferência). 

(a) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. Uma vez que as disciplinas só podem funcionar 

com o mínimo de 20 inscrições, no ato de matrícula o aluno deve indicar três disciplinas, por 

ordem de preferência.  
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OFERTA FORMATIVA -12º ANO 

CURSOS CIENTÍFICO – HUMANÍSTICOS 

Os alunos devem inscrever-se em duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do 1º 

grupo de opções que se segue.  

Uma vez que as disciplinas só podem funcionar com o mínimo de 20 inscrições, os alunos 

devem indicar 6 disciplinas, por ordem de preferência, sendo pelo menos duas do 1º Grupo 

de opções. 

Ciências e Tecnologias Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades 

1º Grupo de Opções 

1º Grupo de opções 

 Biologia * 

 Física * 

 Geologia * 

 Química * 

1º Grupo de opções 

 Economia C 

 Geografia C 

 Sociologia 

1º Grupo de opções 

 Filosofia A * 

 Geografia C 

 Língua Estrangeira 
estudada na 
componente de 
Formação Geral ou 
Específica, nos 10º e 11º 
anos* 

 Psicologia B 

 Sociologia 

2º Grupo de Opções 

 Filosofia A * 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Economia C 

 Psicologia B 

 Língua Estrangeira 
estudada na 
componente de 
Formação Geral, nos 
10º e 11º anos 

 Direito 

 Filosofia A * 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Psicologia B 

 Língua Estrangeira 
estudada na componente 
de Formação Geral, nos 
10º e 11º anos 

 Direito 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Economia C 

 Direito 
 

* A escolha de uma das disciplinas anuais do 12.º ano é condicionada pelo respetivo 

aproveitamento e precedência, cf. alínea c) do artigo 5º da Portaria n.º 243/2012, de 10 de 

agosto. 
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DISCIPLINAS COM PRECEDÊNCIA NO 12º ANO 

Disciplinas de 12º ano Disciplinas precedentes 

Biologia Biologia e Geologia 

Geologia Biologia e Geologia 

Física Física e Química A 

Química Física e Química A 

Filosofia A Filosofia 

Língua Estrangeira I ou II (nível de iniciação) Língua Estrangeira I ou II (nível de iniciação) 

Língua Estrangeira II ou III (nível de iniciação) Língua Estrangeira II ou III (nível de iniciação) 

 

6. NORMAS COMPLEMENTARES 

 Quaisquer indicações escritas dos professores, conselhos de turma e encarregados de educação, 

poderão entrar em consideração para a constituição de turmas, desde que não contrariem a legislação 

e regulamentos em vigor e constituam um claro benefício pedagógico global.  

 O encarregado de educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis e após afixação das listas 

provisórias das turmas, requerer, por escrito, a transferência de turma do seu educando, 

fundamentando a razão desse pedido. 

 Cabe à diretora deferir, ou não, o requerimento por razões de carácter pedagógico e/ou 

administrativas.  

 Cabe à diretora, por razões pedagógicas e/ou administrativas que se prendam com a promoção do 

sucesso educativo ou insuficiência de número de alunos em algumas opções curriculares, propor junto 

dos serviços do Ministérios da Educação e Ciência competentes que determinada opção funcione com 

um número de alunos inferior ao previsto na lei.  

 Os pedidos de transferência para opções diferentes das escolhidas no ato da matrícula só podem ser 

apresentados durante as primeiras quatro semanas do ano letivo, estando as transferências 

condicionadas à existência de vaga e à aprovação da respetiva fundamentação.  

[Data de Publicação] 
A Diretora 

 
__________________ 

(Helena Maria Simões) 
 


