
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI 

CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA – RUY CINATTI 

PROJETO 

EDUCATIVO 
QUADRIÉNIO 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTOS E TODOS SENDO… 

 

 

 

 



 

 

1/28 

 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  

PROJETO EDUCATIVO 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Introdução ........................................................................................ 2 

 

2. Caracterização e apresentação ................................................................ 4 

 

3. Enquadramento Socioeducativo................................................................ 8 

 

4. Análise SWOT .................................................................................... 10 

 

5. Missão, vetores estratégicos e princípios .................................................... 13 

 

6. Prioridades para o quadriénio ................................................................. 15 

 

7.   Áreas de intervenção ........................................................................... 17 

 

8.   Operacionalização ............................................................................... 20 

 

9.   Avaliação e acompanhamento do Projeto ................................................... 26 

 

10.    Bibliografia ....................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2/28 

 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  

PROJETO EDUCATIVO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua Portuguesa – Ruy Cinatti, adiante 

designada EPD, reúne à sua volta variadas expetativas da sociedade timorense, compreendendo 

a sua responsabilidade na consolidação e reintrodução da língua portuguesa; ciente de que 

tantos olhares e encargos se lhe apresentam, a EPD deverá primar pela boa utilização dos seus 

recursos materiais e humanos, na construção de um ensino de qualidade, potencializador da 

aquisição de competências para todos, numa perspetiva de futuro. 

 

Assim, invocando o Professor Júlio Fragata, encontra a EPD neste Projeto Educativo um lema, 

a saber, tantos e todos sendo, segundo o qual a assunção das suas determinações será, para 

a EPD, um propósito em que tanto está por fazer, contando com todos num caminho sempre a 

percorrer. 

 

Santos Guerra (2001) afirma que “é mais importante saber onde se quer ir que pôr-se a caminho 

sem rumo. É mais importante saber para onde se caminha que acelerar o passo em direção a 

nenhures”1; parafraseando Séneca, diríamos que para os que não sabem para onde vão, não há 

ventos favoráveis, pelo que este Projeto Educativo, ao apontar uma rota, concorre para que a 

resposta educativa promova o desenvolvimento geral e harmonioso dos estudantes, 

proporcionando-lhes um leque pluridimensional de conhecimentos e contribuindo para a sua 

formação cívica e para o seu enriquecimento humano. 

 

Já na cultura clássica, a educação surge como o meio pelo qual se irá dar execução às tarefas 

tidas por prioritárias na construção da polis, delineando-se normas determinadas para a 

condução da instrução dos cidadãos. Com efeito, uma sociedade sábia é aquela que tem em si 

a capacidade de promover a harmonia social, organizando um projeto de educação que tenha 

em conta assegurar a própria estabilidade social e possa garantir aos seus cidadãos a melhor 

vida possível e a máxima realização no exercício da própria atividade, produzindo indivíduos 

socialmente úteis porque serão os mais capazes e mais felizes.2 

                                                             
1 SANTOS GUERRA, M.A. (2001). A Escola que Aprende. Porto: Edições Asa, p.19. 
2 PLATÃO. A República 433a-d e PLATÃO. Leis 663d. 

“O homem comum quer ser feliz; mas Platão que está a legislar para ele, quer que ele seja bom. Por isso se esforça por persuadi-lo de que o bem e 

a felicidade andam juntos.“ DODDS, E.R. (1988). Os Gregos e o Irracional. Lisboa: Gradiva, p.228. 
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O ensino ministrado pela EPD segue o currículo português, capacitando os seus alunos para um 

ensino de qualidade que lhes permita o acesso ao prosseguimento de estudos. Para além disso, 

a EPD tem condições para alocar recursos e alargar o âmbito de intervenção na comunidade, 

proporcionando um leque variado de parcerias e ofertas de formação reforçadas no seu Centro 

de Formação. 

 

O Projeto Educativo da EPD surge como um documento orientador, dando um sentido a uma 

escola que coloca os alunos como centro da construção do próprio saber e os convida à abertura 

de si mesmos, fazendo com que a escola seja ação, num persistente abrir de perspetivas e 

criando condições para que se tornem cidadãos verdadeiramente conscientes e participantes 

na sociedade e no mundo global. 

  

O Projeto Educativo apresenta-se ainda com uma função de sentido ecológico (oikos – casa + 

logos – estudo) da ação educativa, isto é, procura estabelecer princípios em que o aprender se 

desenrola num bom ambiente de trabalho3, aponta caminhos a um futuro possível, não no 

idealizar um projeto de utopia, mas no desenvolver um projeto ético e epistémico4, 

recentrando o exercício da educação como missão: “o carácter funcional do ensino leva a 

reduzir o professor ao funcionário. O carácter profissional do ensino leva a reduzir o professor 

ao especialista. O ensino deve voltar a ser não apenas uma função, uma especialização, uma 

profissão, mas também uma tarefa de saúde pública: uma missão. Uma missão de 

transmissão.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 CERQUEIRA GONÇALVES, Joaquim (1989). A Escola em debate. Educar ou Profissionalizar?. Braga: Ed. Faculdade de Filosofia da Universidade 

Católica, p.11. 
4 PLATÃO. Apologia 20a-20c. 
5 MORIN, Edgar. (2000). Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. Brasília: Unesco, Cortez Editora, p.101.
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2. CARACTERIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 

A criação da EPD teve, na sua génese, a vontade política dos dirigentes da nação em recuperar 

a língua portuguesa como veículo de comunicação e língua oficial da República Democrática de 

Timor-Leste. 

 

O enquadramento legal da EPD está definido nos seguintes instrumentos legislativos: o Acordo 

de Cooperação assinado em Díli a 4 de dezembro de 2002, entre a República Portuguesa e a 

República Democrática de Timor-Leste; o Decreto-Lei nº 48/2009, de 23 de fevereiro, 

republicado pelo Decreto-Lei nº 214/2015, de 29 de setembro. 

 

O Decreto-Lei que criou a EPD e o Acordo de Cooperação celebrado entre os dois Estados 

dispõem claramente que a língua portuguesa é valorizada como língua oficial, promovendo 

desse modo o reforço do intercâmbio cultural entre os povos das duas nações. 

 

Está, ainda, oficialmente consagrado que a EPD também irá contribuir para a qualificação da 

população de Timor-Leste, em particular das suas crianças e jovens, sem deixar de promover a 

educação e a formação ao longo da vida. 

 

Projetada para incluir todos os ciclos de estudo, a EPD abriu no ano letivo de 2002/2003 com 

166 alunos distribuídos por 2 turmas da educação pré-escolar, 2 turmas do 1º ano e 2 turmas 

do 2º ano do primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Atualmente, a EPD tem 917 alunos distribuídos por 39 turmas (da educação pré-escolar ao 

ensino secundário), 63 professores e 51 funcionários. 

 

A EPD tem crescido de forma notória e tem registado, ao longo destes anos, uma grande procura 

por parte da comunidade local e internacional, conforme se verifica na evolução da sua 

população escolar, atento o quadro a seguir apresentado. 
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Ano Letivo Ano de Escolaridade Turmas Alunos Docentes Funcionários 

2002/2003 Pré-Escolar/1º e 2º ano 6 167 6 8 

2003/2004 Pré-Escolar/1º - 5º ano 12 290 14 9 

2004/2005 Pré-Escolar/1º - 6º ano 15 327 17 16 

2005/2006 Pré-Escolar/1º - 7º ano 16 400 26 17 

2006/2007 Pré-Escolar/1º - 8º ano 20 500 27 17 

2007/2008 Pré-Escolar/1º - 9.º ano 22 570 29 20 

2008/2009 Pré-Escolar/1º - 10º ano 24 629 29 23 

2009/2010 Pré-Escolar/1º - 11º ano 26 682 30 24 

2010/2011 Pré-Escolar/1º - 12º ano 30 704 46 27 

2011/2012 Pré-Escolar/1º - 12º ano 34 780 61 29 

2012/2013 Pré-Escolar/1º - 12º ano 34 810 64 33 

2013/2014 Pré-Escolar/1º - 12º ano 35 871 68 49 

2014/2015 Pré-Escolar/1º - 12º ano 36 865 65 51 

2015/2016 Pré-Escolar/1º - 12.º ano 38 835 68 50 

2016/2017 Pré-Escolar/1º - 12.º ano 39 917 63 51 

Quadro 1 – Evolução da população escolar 

  

O quadro seguinte apresenta as nacionalidades dos alunos que frequentam a EPD, no início do 

ano letivo de 2016/2017. 

Nível 

de 

Ensino 

Nacionalidades 

Timorense Portuguesa Brasileira Australiana 
Cabo 

Verdiana 
Moçambicana Cubana Argentina Malaia 

Norte 

Americana 

Pré – escolar 186 28 8 1     1 1 

1º Ciclo 258 41 8 2  2     

2º Ciclo 77 17 2 2       

3º Ciclo 155 15 4  1  1    

Secundário 88 13 3   1  2   

Total 764 114 25 5 1 3 1 2 1 1 

Total de alunos – 917 

Quadro 2 – Distribuição das nacionalidades dos alunos que frequentam a EPD no início do ano letivo 2016/2017 
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OFERTA EDUCATIVA 
 

 

 

 
 

Oferta Curricular 

Oferta de Escola/ 
Ofertas 

Complementares 

Atividades de Enriquecimento 
Curricular/Ofertas 
Extracurriculares 

Educação 
Pré-Escolar 

Currículo Português 

 
 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

Música 

 
1º Ciclo do Ensino 

Básico 
 

1OS e 2OS Anos 
 

Currículo Português com 
adaptações curriculares na 

área disciplinar de Estudo do 
Meio 

 
 

 
Inglês 

 
Laboratório de Conhecimentos 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

 

Clubes e Projetos 

 
1º Ciclo do Ensino 

Básico 
 

3OS e 4OS Anos 
 

Currículo Português com 
adaptações curriculares na 

área disciplinar de Estudo do 
Meio 

 
 

 
Inglês 

 
Laboratório de Conhecimentos 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação – Programação 

 

Clubes e Projetos 

 

2º Ciclo do Ensino 
Básico 

 

 

Currículo Português com 
adaptações curriculares nas 

áreas disciplinares de 
História e de Geografia 

 
Educação para a 

Cidadania 
(Via A)  

Tétum 
(Via B) 

 
 

Clubes e Projetos 

 
 
3º Ciclo do Ensino 

Básico 

Currículo Português com 
adaptações curriculares nas 

áreas disciplinares de 
História e de Geografia 

Música 
(7OS e 8OS anos) 

Educação para a 
Cidadania (9º ano) 

 
 

Clubes e Projetos 

 
 
 
 
 
Ensino Secundário 

 

Currículo Português do Curso 
Científico-Humanístico de 

Ciências e Tecnologias 

  
Clubes e Projetos 

Currículo Português do Curso 
Científico-Humanístico de 
Línguas e Humanidades 

  
Clubes e Projetos 

Currículo Português do Curso 
Científico-Humanístico de 

Artes Visuais (11º e 12º anos) 

  
Clubes e Projetos 

Quadro 3 – Oferta educativa no ano letivo de 2016/2017 
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CLUBES E PROJETOS 

 

 

A EPD disponibiliza ainda, as seguintes ofertas extracurriculares manifestas em Clubes e em 

Projetos, abrangendo o âmbito interno e externo. 

 

CLUBES 
Clube de Cinema 

Clube de Natação 

Clube de Teatro 

 

 

 

 

PROJETOS 

Internos Externos 

Coro Escolar 

Desporto Escolar 

Grupo Instrumental 

SeguraNet (Informática) 

Plano de Emergência 

Projeto de Programação 

(Informática) 

Projeto Rádio Escolar 

Projeto de Violinos 

 

 

Parlamento dos Jovens 

Plano Nacional de Leitura 

Projeto CERN 

Projeto SOBE 

Quadro 4 – Clubes e Projetos no ano letivo de 2016/2017 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

A Biblioteca Escolar (BE) é uma estrutura fundamental do processo educativo, essencial ao 

desenvolvimento da missão da escola. Deve ser entendida como uma estrutura pedagógica 

integrada no processo educativo, pólo dinamizador de novos projetos e novas práticas 

pedagógicas, contribuindo para um projeto educativo que favoreça o sucesso dos alunos. 

 

A BE disponibiliza a toda a comunidade educativa, em sistema de livre acesso, um conjunto 

diversificado de recursos pedagógicos para apoio às atividades de ensino e aprendizagem, 

cumprindo objetivos curriculares e de suporte a atividades e projetos de âmbito 

extracurricular.  
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São objetivos da BE:  

a) Apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com as finalidades e currículo 

da escola;  

b) Criar e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização 

das bibliotecas ao longo da vida;  

c) Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação que possibilitem a 

aquisição de conhecimentos, a compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o lazer;  

d) Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de avaliação e utilização da 

informação, independentemente da natureza e do suporte, tendo em conta as formas de 

comunicação no seio da comunidade;  

e) Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e às oportunidades que 

confrontem os alunos com ideias, experiências e opiniões diversificadas;  

f) Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões de 

ordem cultural e social;  

g) Trabalhar com alunos, professores, órgãos de gestão e pais de modo a cumprir a missão da 

escola;  

h) Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à 

construção de uma cidadania efetiva e responsável e à participação na democracia;  

i) Promover a leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar junto da comunidade escolar 

e fora dela. 

 

A dinamização da BE está expressa no seu plano anual de atividades e tem em conta as linhas 

orientadoras do Projeto Educativo da Escola.  

 

3. ENQUADRAMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

É notória a singularidade da EPD no contexto socioeducativo do meio em que se insere. 

 

É, reconhecidamente, uma escola ímpar – pela qualidade do ensino ministrado e pela excelência 

das condições materiais (instalações, equipamentos) de que dispõe. O seu valor é reconhecido 

pela comunidade timorense em geral e pelos setores da população cujos filhos e educandos a 

frequentam. 
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Ainda assim, importa dar relevo a traços de uma caracterização mais minuciosa que pode 

influenciar mais diretamente a prestação dos agentes educativos que dela fazem parte. 

 

Nestes termos, importa realçar as seguintes características: 

 

A EPD é uma Escola Pública Portuguesa no Estrangeiro com uma oferta curricular que se inicia 

na educação pré-escolar e termina no ensino secundário; 

 

A EPD situa-se e integra-se num ambiente multicultural – especialmente no que respeita à 

população escolar que a frequenta; 

 

A EPD é estabelecida pela lei como um Centro de Ensino e Língua Portuguesa com o estatuto 

de garantia e difusão da mesma; 

 

A EPD é estabelecida pela lei como um Centro de Formação e Difusão da Língua Portuguesa com 

obrigações de formação de pessoal docente e não docente e com uma forte componente de 

cooperação institucional com instituições públicas e privadas timorenses; 

 

A EPD-CELP constitui uma representação oficial de Portugal no estrangeiro; 

 

A EPD tem responsabilidades de intervenção e interação cultural e um papel importantíssimo 

no âmbito da intervenção comunitária; 

 

A EPD enfrenta uma forte dificuldade no exercício das diversas competências relativamente à 

Língua Portuguesa, seja por via do facto de apesar de ser uma das línguas oficiais da República 

Democrática de Timor-Leste, não ser dominada por uma maioria significativa da população – 

com reflexo visível nas competências linguísticas evidenciadas pelos alunos timorenses que a 

frequentam –, seja pelo facto de sofrer ainda a forte ‘erosão’ a que foi sujeita durante os vinte 

e cinco anos de ocupação, enquanto língua proibida; 

 

Apesar de estar geograficamente muito distante da tutela e dos centros de decisão pedagógica 

e administrativa no que à educação respeita, aliado à especificidade do contexto em que se 

insere, a EPD consegue ultrapassar tais dificuldades, por via de tomadas de decisão, no respeito 

pela Lei. 
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A EPD constrói-se endogenamente do ponto de vista dos recursos materiais e humanos, 

assumindo também, entre outras responsabilidades, a contratação local de pessoal não docente 

e é a responsável direta e única pelo desenvolvimento profissional destes seus colaboradores – 

seja na construção diária do seu perfil, seja no âmbito da formação profissional. 

 

4. ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT aplicada à EPD procura identificar, face ao ambiente interno, quais são os 

principais pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) e, perante o ambiente 

externo, quais são as principais oportunidades (Opportunities) e constrangimentos (Threats). 

 

PONTOS FORTES 
 

Visão estratégica da liderança de topo, aliada à capacidade de mobilização e de motivação 

da comunidade educativa, manifesta no reconhecimento do contributo de cada um para a 

melhoria organizacional; 

 

Atributos das diferentes lideranças que têm favorecido a motivação e mobilização da 

comunidade, o desenvolvimento de um sentimento de pertença, o estabelecimento de 

parcerias e a projeção da boa imagem da EPD no meio; 

 

Empenho e disponibilidade da Comissão de Pais, participante ativa do seu papel no processo 

de ensino; 

 

Participação dos alunos nos diferentes órgãos e estruturas; 

 

Crescimento da consciência da identidade de Escola, com vista à sua consolidação como 

elemento agregador da comunidade educativa e mobilizador da qualidade e da excelência; 

 

Motivação, empenho e capacidade de trabalho do pessoal docente e não docente, aliados 

às relações interpessoais positivas e ao clima de uma melhor integração dos diferentes 

atores da comunidade educativa; 

 

Disponibilidade do pessoal docente e não docente para o funcionamento da EPD, 
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consubstanciados numa perceção efetiva do papel de cada um na sua área de intervenção 

e no trabalho a desenvolver; 

 

Utilização das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e de 

aprendizagem bem como para agilizar a partilha de materiais didáticos e a troca de 

informação entre os docentes; 

 

Atividades diversificadas, nalguns casos transversais, aos vários níveis de educação e ensino, 

potenciando aprendizagens em áreas variadas conducentes a uma efetiva formação 

integral dos alunos; 

 

Implementação de práticas de ensino ativas e experimentais, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências; 

 

Imagem muito favorável da EPD quanto ao seu ambiente, competência profissional dos 

docentes e não docentes, capacidade inovadora, exigência e rigor na preparação dos 

discentes, o que se reflete na sua capacidade de atração. 

 

PONTOS FRACOS 
 

Insuficiência de infraestruturas para o número elevado de alunos e para a procura cada vez 

maior; 

 

Escassez de condições para a prática da Educação Física; 

 

Baixa fluência de domínio da língua portuguesa por parte de muitos alunos; 

 

Carência de formação do pessoal não docente; 

 

Inexistência de uma equipa de autoavaliação, concebida numa perspetiva estratégica, como 

um instrumento de gestão que concorra para uma autorregulação consistente e sistemática. 
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OPORTUNIDADES 
 

Posição privilegiada da EPD como garante e difusão da Língua Portuguesa; 

 

Contribuição da EPD para a formação de recursos humanos para o país; 

 

Participação da EPD em projetos e programas internacionais; 

 

Proximidade institucional com estruturas governamentais e internacionais, o que permite o 

reforço no estabelecimento de conexões com diversas entidades externas; 

 

Expetativas da comunidade para com a EPD, o que proporciona um ambiente mais favorável à 

introdução da inovação e à mudança de práticas. 

 

CONSTRANGIMENTOS 
 

Utilização reduzida da Língua Portuguesa no contexto social; 

 

Diferenças culturais entre Portugal e Timor-Leste; 

 

Falta de condições favoráveis ao estudo no contexto familiar de alguns alunos; 

 

Grande número de famílias carenciadas; 

 

Dificuldades de muitos Encarregados de Educação na compreensão das diferenças entre os dois 

sistemas educativos e no acompanhamento regular os seus educandos. 
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5. MISSÃO, VETORES ESTRATÉGICOS E PRINCÍPIOS 

 

MISSÃO 
 

Encontra a EPD como missão consagrar-se como uma instituição de ensino de referência na 

prestação de um serviço público, enquanto veículo da língua e cultura portuguesas, alicerçando 

saberes e visando a formação de cidadãos competentes e socialmente intervenientes.  

 

Os Projetos Educativos que a EPD teve, enquanto instrumentos orientadores da sua ação, foram 

unânimes na consideração da importância de que a EPD se reveste no contexto sociocultural 

em que se encontra inserida. 

 

Assim, na esteira dos referidos Projetos Educativos anteriores, o presente instrumento visa o 

aperfeiçoamento de tudo o que de positivo foi anteriormente alcançado, bem como a procura 

de tentar projetar no horizonte de quatro anos aquilo que deve ser o fio condutor de um 

verdadeiro programa de ação educativa, definindo-se nele – e com ele – valores e princípios 

educativos, objetivos e estratégias a partilhar e a desenvolver por parte dos vários 

intervenientes na sua concretização. 

 

Com base em todo o trabalho desenvolvido anteriormente e muito em especial atenta a 

autoavaliação feita ao anterior Projeto Educativo, procura-se a consagração formal de um novo 

instrumento com o qual se continue o desiderato que preside à existência de uma escola como 

a EPD. Assim, procura-se num documento sóbrio, mas estruturado, definir as linhas orientadoras 

mais fortes, no âmbito pedagógico, daquilo que deve ser a ação educativa da EPD no quadriénio 

2016-2020. 

 

Assume-se este Projeto como um documento no qual se corporizam as referências conceptuais 

que sustentam a ação educativa e as prioridades da EPD para o quadriénio em referência. Nele 

se consagram os modos de concretização dos diversos planos de ação que estruturam a atividade 

da EPD. Tem-se em vista, portanto, o primado da ação pedagógica não descurando a relevância 

da organização para a consecução do objetivos traçados. 
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VETORES ESTRATÉGICOS 
 

Nos quadros que resumem o plano estratégico de ação a que a EPD se autovincula, são definidos, 

com clareza, os vetores principais de ação com que se pretendem concretizar os objetivos 

gerais e operacionais ínsitos a essa autovinculação: 

 

A – Resultados: 

 A1 – Resultados Académicos 

 A2 – Resultados Sociais 

A3 – Reconhecimento da Comunidade 

B – Prestação de Serviço Educativo 

 B1 – Planeamento e Articulação 

 B2 – Práticas de Ensino 

 B3 – Monitorização e Avaliação das Aprendizagens 

C – Liderança e Gestão 

 C1 – Liderança 

 C2 – Gestão 

 C3 – Autoavaliação e Melhoria 

 

PRINCÍPIOS 
 

Na execução do atual Projeto Educativo importa realçar que a mesma se rege por um conjunto 

de princípios que buscam a liberdade de ação, a responsabilidade e a mensurabilidade como 

dado analítico e ponto de partida para tomadas de decisão. 

 

Tais princípios são os seguintes: 

 

 O princípio da auscultação/consulta e do retorno crítico; 

 O princípio da iniciativa própria e da responsabilidade da autoria em regime de 

autonomia; 

 O princípio da prestação de contas e da mensurabilidade; 

 O princípio da articulação e do compromisso através da integração de agentes 

educativos, projetos, setores e documentos orientadores e organizadores da vida 

escolar; 

 O princípio da importância das referências pedagógicas, laborais e legais; 

 O princípio da mobilização e motivação com base na valorização das pessoas. 
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6. PRIORIDADES PARA O QUADRIÉNIO 

 

Conforme já se deixou expresso, são três os grandes vetores em que o presente Projeto 

Educativo se articula: Resultados, Prestação de Serviço Educativo e Liderança e Gestão. 

 

Sem a preocupação de uma sistematização rigorosa e ‘fechada’, exclusivamente centrada na 

interpretação formal dos quadros de referência de que este documento se faz eco no final, 

pode-se afirmar com segurança que as prioridades deste Projeto Educativo para o quadriénio 

em referência são as seguintes: 

 

1. Cooperação institucional e parcerias; 

2. Articulação curricular; 

3. Avaliação – sistema e mecanismos; 

4. Resultados académicos; 

5. Resultados sociais; 

6. Formação Profissional: 

a. Formação Contínua de Professores; 

b. Formação Profissional de Pessoal Não Docente. 

 

Concretizando: 

1. A cooperação institucional e a constituição de parcerias pretendem concretizar e 

aprofundar a cooperação e interação da EPD com os parceiros sociais: 

1.1. Aprofundar a cooperação com entidades e instituições do sistema educativo timorense; 

1.2. Cooperação em processos de formação; 

1.3. Envolvimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

1.4. Envolvimento da Associação de Estudantes; 

1.5. Envolvimento dos Antigos Alunos da EPD. 

 

2. No domínio da articulação curricular tem-se presente que há áreas da sua atuação em que 

a EPD pode e deve melhorar, considerando que a articulação curricular se deve tornar uma 

prática comum e ‘de rotina’ – não apenas para concretizar em atividades pontuais. As 

principais linhas de atuação neste domínio são, assim, as seguintes: 
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2.1. Contextualização do currículo; 

2.2. Desenvolvimento de processos de articulação curricular vertical e horizontal, mercê da 

intervenção concertada entre Educadores, Professores Titulares de Turma, Docentes 

do Conselho de Turma, entre áreas disciplinares e ciclos de ensino; 

2.3. Aprofundamento do trabalho cooperativo e de supervisão pedagógica, desde a 

educação pré-escolar até ao ensino secundário; 

2.4. Criação de planos de superação efetiva de dificuldades evidenciadas pelos alunos, a 

que o Laboratório do Conhecimento dá forma; 

2.5. Desenvolvimento da curiosidade cultural e científica. 

 

3. Dada a importância de que a avaliação e a mensurabilidade dos resultados obtidos se 

revestem, a EPD assume como prioridade na concretização do seu Projeto Educativo, a 

avaliação desses resultados. Neste domínio apontam-se as seguintes opções: 

3.1. Entendimento do processo de avaliação como elemento essencial no processo de ensino 

aprendizagem; 

3.2. Aprofundamento dos mecanismos de avaliação e registo das aprendizagens para 

melhorar a articulação vertical do currículo e a qualidade do serviço prestado; 

3.3. Utilização de vários e diversificados instrumentos de avaliação. 

 

4. Para a obtenção de resultados académicos que propiciem a consolidação dos conhecimentos 

e competências adquiridas pelos alunos da EPD, entende-se como fundamental a 

prossecução dos objetivos consagrados neste Projeto Educativo. Pretende-se, assim, que de 

forma gradual e sustentada os resultados académicos obtidos melhorem progressivamente 

por comparação com os que os antecederem. 

 

5. Os resultados sociais são projetados, quanto à sua concretização, em três núcleos distintos: 

i) o da formação das mentalidades e do carácter, no presente; ii) o do apoio efetivo aos 

alunos e às suas famílias; iii) o da preservação da memória coletiva como garante do futuro. 

No primeiro núcleo de prioridades atende-se à vontade de querer levar os alunos à 

integração dos princípios basilares que devem presidir a uma consciência cívica bem 

formada, abrindo-se a possibilidade de se conseguir esse desiderato com a disciplina de 

Educação para a Cidadania, extensível à educação pré-escolar; no segundo núcleo de 

prioridades, a constituição do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, permitirá uma maior 

articulação entre a Escola e a Família, visando ainda o acompanhamento dos alunos da EPD 

nas suas candidaturas de acesso ao ensino superior; a preservação da memória coletiva 
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como garante do futuro atenderá a uma Associação de Antigos Alunos da EPD, com a qual 

se procurará acompanhar o percurso e as saídas sociais dos alunos, acompanhar o seu perfil 

de cidadania, bem como o seu retorno e interação com a EPD. 

 

6. A Formação Profissional dos seus quadros – trate-se de pessoal docente ou não docente – é 

uma preocupação que a EPD terá sempre presente; para tanto, importa a implementação 

de todas as ações que forem consideradas necessárias com vista à concretização do seu 

Centro de Formação. Assim,  

a) na Formação Contínua de Professores procurar-se-á que a mesma seja alicerçada em 

três vetores: i) articulação curricular; ii) supervisão pedagógica; iii) avaliação. Além 

disso, cada docente pode propor e desenvolver o seu próprio projeto de investigação 

ou de ação, de acordo com o Plano de Formação do Centro; 

b) no âmbito da Formação do Pessoal Não Docente será dada a primazia a cursos de 

formação em língua portuguesa, privilegiando-se também a formação que abranja os 

vários setores da instituição e que incida sobre temáticas relacionadas com o perfil 

profissional e procedimentos de trabalho.  

 

7. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

LINHAS ORIENTADORAS 
 

Constituem-se como linhas orientadoras do Projeto Educativo: 

a) Promover a aquisição de competências, no âmbito das atitudes e valores, e promover o 

sucesso educativo dos alunos que frequentem a EPD; 

b) Combater o insucesso escolar, através da adoção de medidas para a promoção do 

sucesso educativo; 

c) Garantir, de forma sustentada, uma progressiva melhoria dos resultados escolares desde 

a educação pré-escolar até ao ensino secundário; 

d) Promover a criação e desenvolvimento de projetos, ações e iniciativas que permitam 

alcançar uma melhoria dos resultados escolares; 

e) Promover a criação do projeto “Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família”; 

f) Reforçar a articulação da EPD com instituições e organismos locais no âmbito da 

educação; 

g) Melhorar a articulação e funcionamento das estruturas intermédias de gestão; 
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h) Proporcionar aos recursos humanos da EPD ações e atividades de desenvolvimento 

profissional; 

i) Instituir mecanismos de monitorização e acompanhamento do Projeto Educativo. 

 

LINHAS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Constituem-se como linhas de ação estratégica do Projeto Educativo: 

a) Promover o sucesso educativo ao nível das aprendizagens; 

b) Promover o sucesso educativo ao nível das atitudes e valores; 

c) Promover o sucesso, adotando medidas eficazes de diferenciação pedagógica em sala 

de aula e promovendo atividades e ações educativas e curriculares nos diversos espaços 

educativos da Escola; 

d) Promover uma progressiva melhoria das aprendizagens dos alunos; 

e) Continuar a promover a utilização regular da Biblioteca Escolar por parte dos alunos, 

para estudar, pesquisar, ler e/ou requisitar livros para leitura domiciliária; 

f) Promover a plena integração e acompanhamento de alunos com necessidades educativas 

especiais;  

g) Instituir mecanismos de autorregulação e monitorização dos resultados académicos; 

h) Reforçar a relação da EPD com instituições públicas e privadas locais; 

i) Promover um elevado grau de envolvimento dos pais e encarregados de educação na 

dinâmica da Escola; 

j) Desenvolver a articulação entre as estruturas intermédias de gestão, reforçando o 

trabalho colaborativo entre departamentos e grupos disciplinares; 

k) Promover uma melhoria progressiva das taxas de transição e aprovação em todos os 

ciclos do ensino básico e no ensino secundário; 

l) Melhorar as classificações de exames e provas finais dos alunos da EPD; 

m) Estabelecer, para o quadriénio do presente Projeto Educativo, a redução gradual das 

percentagens globais de insucesso nos ensinos básico e secundário; 

n) Promover uma melhoria progressiva dos resultados das aprendizagens dos alunos no 

ensino secundário, com especial incidência nas disciplinas sujeitas a exame nacional; 

o) Concretizar projetos de apoio ao aluno e à família no âmbito das relações pessoais e 

sociais; 

p) Celebrar e reforçar protocolos de colaboração com vista ao desenvolvimento de planos 

de formação; 

q) Promover a formação dos recursos humanos da EPD; 
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r) Reforçar a cooperação ao nível da formação contínua de docentes e não docentes com 

entidades oficiais e outras, com as quais se estabeleçam protocolos; 

s) Aprofundar o processo de autoavaliação e monitorização da dinâmica da Escola, 

designadamente através de um “Observatório de Qualidade”. 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO 
 

O Plano Estratégico de Ação será desenvolvido tendo por base os seguintes parâmetros: 

 

1. Atender à necessidade de se adaptarem os programas curriculares à especificidade dos 

alunos e do país em que a escola se insere, não obstante os constrangimentos inerentes 

aos exames nacionais; 

2. Assumpção do compromisso de diminuir a diferença entre os resultados internos e a 

avaliação externa, pautando a sua melhoria a partir dos últimos dados; 

3. Alargamento do horário da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, 

extinguindo-se o atual regime duplo; 

4. Aumentar o número de turmas da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, 

numa perspetiva de criação de uma base alargada, de modo a permitir que um número 

mais significativo de alunos frequente e conclua os ciclos subsequentes; 

5. Utilização de ferramentas tecnológicas de apoio para a melhoria dos resultados dos 

alunos, facilitando e enriquecendo o processo ensino/aprendizagem. 

6. Promoção de atividades a serem desenvolvidas durante as férias letivas, como ocupação 

dos tempos livres, no período compreendido entre 1 de julho e 31 agosto de cada ano, 

destinadas, sobretudo aos alunos do 1º e do 2º ciclo do ensino básico, podendo também 

mobilizar o apoio de alunos do ensino secundário, monitores e técnicos especializados; 

7. Promoção de ações de segurança e prevenção de acidentes/catástrofes; 

8. Manutenção do serviço de acompanhamento, de caráter vocacional, de forma a 

desenvolver programas de promoção do sucesso educativo; 

9. Constituição de um “Centro de Formação”, nos termos do Decreto-Lei n.º 214/2015, de 

29 de setembro e que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 48/2009, de 23 

de fevereiro. Assim, a Escola terá ao seu dispor a possibilidade de proceder à elaboração 

de planos de formação, contemplando o pessoal docente e não docente, mobilizando os 

recursos necessários. 
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8. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Os quadros a seguir apresentados, organizados em torno dos domínios “Resultados”, “Prestação 

de Serviço Educativo” e “Liderança e Gestão”, seguem o Quadro de Referência para a Avaliação 

Externa das Escolas, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, e constituem-se como 

instrumento para a operacionalização e concretização deste Projeto Educativo. 

 

 DOMÍNIO A - Resultados  

QUADRO I - Resultados Académicos 

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

 

A1. Melhorar o 

sucesso 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

- Sensibilização dos alunos e encarregados de educação para a 

importância do bom domínio da língua portuguesa no sucesso académico; 

- Apresentação dos critérios gerais de avaliação, disponibilizando-os na 

página da Escola, para consulta dos encarregados de educação; 

- Apresentação aos alunos dos critérios de avaliação de todas as 

disciplinas, disponibilizando-os na página da Escola, para consulta dos 

encarregados de educação; 

- Apresentação aos alunos das planificações anuais (roteiro de conteúdos) 

de todas as disciplinas, disponibilizando-as na página da Escola, para 

consulta dos encarregados de educação; 

- Aplicação de metodologias de ensino adequadas às especificidades dos 

alunos;  

- Estabelecimento de plataformas na web estimulando modalidades de 

trabalho virtual; 

- Consolidação das modalidades de apoio ao estudo e apoio educativo; 

- Reforço do acompanhamento do educador, professor tutor, professor 

titular de turma, diretor de turma e do Serviço de Psicologia e 

Orientação; 

- Orientação do Plano Anual de Atividades para o reforço dos conteúdos 

curriculares. 

 

A1.1 Melhorar os 

resultados das provas 

finais e exames 

nacionais 

 

A1.2 Melhorar os 

resultados internos  

 

A1.3 Melhorar a 

percentagem de 

transição/aprovação, 

por ano de 

escolaridade  

 

A1.4 Aumentar a 

percentagem de 

alunos que transitam 

sem níveis negativos 
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 DOMÍNIO A – Resultados 

QUADRO II - Resultados Sociais 

Objetivos 
estratégicos 

 
  Estratégias 

 
Metas 

 

A2. Valorizar o 

sucesso dos alunos 

 

 

1. Promoção de cerimónias públicas de entrega de diplomas de conclusão 

de estudos e de certificados referentes a atividades consignadas no Plano 

Anual de Atividades, designadamente em sede de: 

  . Quadro de Honra; 

  . Prémios de Mérito; 

  . Transição de ano sem níveis negativos. 

 

2. Atribuição de certificados referentes as várias atividades consagradas e 

desenvolvidas no âmbito do Plano Anual de Atividades; 

- Promoção da representação externa da escola, a nível educativo e 

sociocultural, divulgando o Plano Anual de Atividades, nomeadamente no 

portal da escola; 

- Ampliação das redes de comunicação com o exterior. 

A2.1 Entregar 

publicamente 

diplomas/certificados 

 

A2.3 Noticiar 

atividades promovidas 

pela Escola 

 

 

A3. Garantir o 

cumprimento das 

regras e da 

disciplina 

 

 

 

- Análise dos normativos da Escola junto dos alunos e encarregados de 

educação; 

- Realização de reuniões entre a Escola, os alunos e os encarregados de 

educação, para ultrapassar ocorrências de indisciplina e de 

irresponsabilidade, sempre que se considerar necessário; 

-Concretização de ações de regulação comportamental para ultrapassar 

ocorrências de indisciplina e de irresponsabilidade; 

-Reforço do acompanhamento do Serviço de Psicologia e Orientação, em 

situações assinaladas. 

 

 

A3.1 Melhorar o 

comportamento global 

aferido nos momentos 

de avaliação 

 

 

  
 

  DOMÍNIO A – Resultados 

QUADRO III - Reconhecimento da comunidade 

 

Objetivos 
estratégicos 

 
  Estratégias 

 
Metas 

 

A4. Contribuir para 

o desenvolvimento 

da comunidade 

envolvente 

 

 

- Participação da Escola em atos oficiais de representação; 

- Participação da Escola em atividades da comunidade; 

- Dinamização de atividades que envolvam a comunidade. 

A4.1 Participar em 

atos oficiais de 

representação 

A4.2 Participar em 

atividades da 

comunidade 

A4.3 Dinamizar 

atividades que 

envolvam a 

comunidade 

A5. Aferir o grau de 

satisfação da 

comunidade 

educativa 

- Aplicação de questionários à comunidade educativa; 

- Realização de entrevistas à comunidade educativa; 

- Divulgação do processo de autoavaliação à comunidade educativa. 

A5.1 Desenvolver o 

processo de 

autoavaliação 
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DOMÍNIO B - Prestação de Serviço Educativo 

                                                                QUADRO I – Planeamento e Articulação 

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

B1. Promover a 

articulação 

curricular entre 

ciclos, anos de 

escolaridades ou 

áreas disciplinares 

- Adequação da gestão do currículo às especificidades e realidades dos 

alunos; 

- Incentivo ao trabalho colaborativo entre os docentes. 

- Promoção de atividades de âmbito interdisciplinar entre anos de 

escolaridade ou ciclos. 

B1.1 Realizar sessões 

trimestrais de 

articulação entre 

ciclos ou áreas 

disciplinares 

B1.2 Promover 

atividades de âmbito 

interdisciplinar entre 

anos de escolaridade 

ou ciclos 

B2. Contextualizar 

o currículo e abrir 

a escola ao meio 

- Apresentação de projetos à comunidade; 

- Participação da escola em eventos promovidos pela comunidade. 

B2.1 Promover e 

participar em 

atividades junto da 

comunidade local 

 

DOMÍNIO B - Prestação de Serviço Educativo 

QUADRO II - Práticas de Ensino 

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

 

 

B3. Adequar o 

ensino às 

capacidades e 

aos ritmos de 

aprendizagem 

dos alunos, 

enfatizando a 

utilização da 

língua 

portuguesa 

 

- Promoção do ensino diferenciado, em função das características dos 

alunos; 

- Construção de materiais adaptados às situações concretas dos alunos; 

- Criação de situações de aprendizagem com o objetivo de aperfeiçoar 

competências linguísticas; 

- Incentivo ao gosto pela língua portuguesa, divulgando materiais adequados 

à faixa etária dos alunos; 

- Promoção de ações no âmbito das artes performativas, música e artes 

visuais; 

- Organização de apresentação e divulgação das atividades desenvolvidas; 

- Participação da Escola em projetos no âmbito, do teatro, da literatura e 

da música. 

 

B3.1 Promover 

atividades de reforço da 

língua portuguesa 

 

B3.2 Promover um 

ensino que garanta 

uma aprendizagem de 

sucesso para todos 

 

B3.3 Desenvolver a 

sensibilidade artística e 

estética, promovendo o 

gosto pelas artes 

performativas pela 

música, cinema e artes 

do espetáculo em geral 
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B4. Promover o 

apoio a alunos 

com 

dificuldades de 

aprendizagem 

 

- Sinalização e encaminhamento dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

- Promoção de estratégias de acompanhamento através de um ensino e 

avaliação diferenciados; 

- Avaliação/acompanhamento pelo Serviço de Psicologia e Orientação de 

alunos referenciados. 

B4.1 Desenvolver ações 

de remediação e 

acompanhamento de 

situações de alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem 

 

 
 

 

DOMÍNIO B - Prestação de serviço educativo 

QUADRO III - Monitorização e Avaliação das Aprendizagens 

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

B5. Promover a 

coerência entre 

ensino e avaliação 

 

 

- Aproximação dos instrumentos de avaliação periódicos à estrutura e grau 

de dificuldade dos exames nacionais; 

- Divulgação antecipada, junto dos alunos, das matrizes dos testes; 

- Apresentação, aos alunos, dos critérios e da correção dos testes; 

- Utilização de glossários de terminologia curricular específica.  

B5.1 Proporcionar 

instrumentos que 

permitam uma 

igualdade de 

oportunidades para 

o sucesso educativo 

 

B6. Aplicar os 

critérios e 

instrumentos de 

avaliação e de 

acompanhamento 

- Promoção de rotinas de autoavaliação.  

B6.1 Promover a 

reflexão sobre o 

desempenho em 

todas as áreas 

curriculares, no final 

de cada período 

letivo 

 

 

 

B7. Desenvolver a 

articulação 

Escola/Família 

- Desenvolvimento da colaboração Escola/Família, de forma a 

incrementar o envolvimento e a responsabilização de todos os 

intervenientes no processo educativo; 

- Promoção de reuniões periódicas entre a escola, os alunos e os 

encarregados de educação, valorizando o esforço, a disciplina e a 

responsabilidade, analisando os resultados obtidos; 

- Orientação escolar e vocacional para os alunos que ingressam no 

ensino secundário, em cooperação com os encarregados de educação, 

através de sessões com o Serviço de Psicologia e Orientação; 

- Orientação vocacional para os alunos que ingressam no ensino superior 

e apoio nas respetivas candidaturas. 

 

B7.1 Avaliar o sucesso 

educativo na 

articulação 

Escola/Família 

 

B7.2 Promover a 

orientação escolar e 

vocacional para os 

alunos do 9º ano e do 

12º ano, respeitando 

as suas necessidades, 

apetências e 

expetativas 

 

B7.3 Orientar os 

alunos no acesso ao 

Ensino Superior 
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DOMÍNIO C - Liderança e Gestão 

QUADRO I - Liderança 

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

C1. Fomentar o 

sentido de pertença 

e de identificação 

com a Escola 

- Empenho da comunidade educativa na concretização dos objetivos e 

das metas do Projeto Educativo; 

- Participação da comunidade educativa na consecução da missão e da 

visão da Escola; 

- Definição com o Conselho de Patronos, Comissão de Pais, 

Departamentos, Associação de Estudantes e Associação de Antigos 

Alunos de propostas de atividades de carácter educativo, desportivo e 

cultural; 

- Divulgação do Plano Anual de Atividades à comunidade educativa; 

- Dinamização de atividades abertas à comunidade educativa. 

C1.1 Apresentar o 

Projeto Educativo à 

comunidade 

educativa 

 

C1.2 Estruturar e 

divulgar o Plano 

Anual de Atividades à 

comunidade 

educativa 

 

C1.3 Organizar e 

participar em 

atividades abertas à 

comunidade 

educativa 

 
C2. Valorizar as 

lideranças 

intermédias  

 

- Valorização das lideranças intermédias. 

C2.1 Delegar funções 

às lideranças 

intermédias 

 

 

C3. Consolidar e 

desenvolver projetos 

e parcerias 

 

- Cooperação com instituições na promoção da língua portuguesa; 

- Promoção de parcerias com entidades promotoras de formação, 

em Timor-Leste e em Portugal; 

- Participação em projetos de natureza educativa, cultural, artística e 

científica. 

 

C3.1 Cimentar e 

desenvolver 

projetos e parcerias 

com instituições e 

empresas 
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DOMÍNIO C - Liderança e Gestão 

 QUADRO II - Gestão  

Objetivos 
estratégicos 

 
Estratégias 

 
Metas 

C4. Organizar e 

requalificar os 

espaços escolares 

 

 

- Manutenção e melhoria dos recursos informáticos; 

- Realização de simulacros e de ações de sensibilização dos alunos 

para catástrofes naturais com a colaboração de instituições locais; 

- Alargamento das instalações escolares para dar resposta às 

necessidades da Escola  

C4.1 Dotar as salas de 

aula com 

equipamentos 

multimédia 

 

C4.2 Aplicar o projeto 

de segurança e 

prevenção de 

acidentes 

 

 

 

C4.3 Requalificar os 

espaços escolares 
 

C5. Promover uma 

cultura organizacional 

para a gestão de 

recursos humanos e de 

procedimentos  

- Adotar critérios para a constituição de turmas, mantendo a sua 

formação, mas reajustando em casos excecionais; 

- Estabelecer critérios para a elaboração de horários das turmas, de 

forma a facilitar o trabalho individual ou em grupo e o estudo; 

- Definir critérios para distribuição do serviço letivo dos docentes; 

- Definir critérios para distribuição do serviço não letivo dos docentes 

de forma equilibrada. 

 

C5.1 Constituir turmas 

com base em critérios 

definidos 

 

C5.2 Elaborar horários 

das turmas com base 

em critérios definidos 

 

C5.3 Distribuir o 

serviço letivo e não 

letivo dos docentes 

com base em 

critérios definidos 

 

 
 

C6. Avaliação do 

desempenho e gestão 

das competências dos 

trabalhadores  

 

- Proceder à avaliação do desempenho e gerir as competências dos 

trabalhadores. 

C6.1 Avaliar o 

desempenho e gerir as 

competências dos 

trabalhadores 

 

DOMÍNIO C – Liderança e Gestão 

QUADRO III - Autoavaliação e Melhoria 

Objetivo 
estratégico 

 
Estratégias 

 
Metas 

C7. Promover a 

melhoria através 

da autoavaliação 

 

 

 

- Promoção de reuniões de reflexão sobre o Projeto Educativo; 

- Monitorização das práticas letivas e das atividades realizadas; 

- Análise crítica das práticas e dos resultados de forma contextualizada 

e participada; 

- Aplicação de práticas de avaliação adequadas. 

C7.1 Realizar reuniões 

de reflexão sobre o 

Projeto Educativo 

 

C7.2 Aplicar um 

modelo de 

autoavaliação da 

Escola 
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9. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 

O Projeto Educativo, entendido como uma referência e um dispositivo para a construção contínua 

da mudança para a organização da EPD, para a clarificação das intencionalidades educativas e 

formas de as concretizar, e para a articulação da participação dos diversos intervenientes, 

integra em si mesmo uma dimensão avaliativa. 

 

O Projeto Educativo implementa-se na execução dos Planos Anuais de Atividades, Clubes e 

Projetos, dos Planos de Formação do Centro de Formação, dos Planos Anuais da Biblioteca 

Escolar e na observância do Regulamento Interno, preconizando-se ao Observatório de 

Qualidade, na sua dimensão avaliativa, a responsabilidade do acompanhamento e 

monitorização permanente das estratégias e das atividades realizadas nos vários domínios de 

desempenho do Projeto o que permitirá o diagnóstico, o ajustamento e reordenação do atual 

Projeto, adotando-se medidas de melhoria consideradas relevantes. 

 

Assim, o Observatório de Qualidade criará os instrumentos de avaliação que permitirão medir, 

eficazmente, o grau de consecução deste Projeto Educativo, com a participação de toda a 

comunidade educativa e em articulação com os Balanços de Execução dos Planos Anuais, o que 

poderá conduzir à reformulação dos Planos Anuais futuros, tendo em vista uma melhor 

adequação às linhas de atuação definidas, assim como poderá constituir uma melhor 

especificação e reformulação do próprio Projeto Educativo. 
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