
Introdução 
 

O Projeto Educativo «é um documento vértice e ponto de referência, orientador de toda a atividade escolar, baseada na participação possível, realista, motivador e 

avaliável, para poder ser melhorado» (Abalat, citado por Alves, 1993). 

É um documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para o horizonte de três anos, na 

qual se explicam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais, a escola propõe cumprir a sua função educativa. 

Assim, a elaboração deste projeto deve estar em consonância com as necessidades da escola, no intuito de contribuirmos para o melhoramento de aspetos considerados, 

à partida, menos positivos. 

Devendo a escola, nos dias de hoje, atender cada vez mais às ações dos outros intervenientes estabelecendo parcerias, deverá também articular-se com o próprio meio 

envolvente.  

Assim, primeiramente, será realizado um levantamento acerca do meio envolvente à escola e caracterizarmos a amostra que nos propusemos estudar para, 

posteriormente, passarmos à identificação do problema e os objetivos que pretendemos desenvolver na prática. 

Assim sendo, serão apresentados todos os aspetos essenciais à aplicação e concretização do projeto para, por fim, apresentar a interpretação dos resultados inerentes à 

aplicabilidade do projeto, bem como a reflexão e conclusão do trabalho realizado. 

 

Caracterização do Externato 

 

O Externato S. Miguel fica situado a leste da freguesia de Ovar na parte alta da cidade, no lugar que lhe deu o nome. 

Localiza-se na antiga Rua Nova, atual Rua Ferreira Menéres, com o número 101. A rua tem um aspeto agradável com pequenas vivendas e casas antigas. Toda ela é 

arborizada e florida. 

O Externato S. Miguel iniciou a sua atividade, começando a fazer parte do tecido do sistema educativo nacional, no ano letivo de 1988/89, com 27 alunos de todos os 

anos de escolaridade, do 1º ciclo do Ensino Básico. Obteve o estatuto de Paralelismo Pedagógico Permanente a 22 de Janeiro de 1998.  

Este ano entra no seu vigésimo sexto ano de funcionamento.  

Ao longo dos anos foi aumentando o número de crianças, chegando a ter o limite máximo determinado pela Rede Educativa (82 alunos).  



Houve evolução e afirmação do Externato no meio em que está inserido. A sua ação é reconhecida pela população que procura o seu serviço educativo, processo que 

entendemos de “identificação” mútua e que desejamos de contínuo crescimento. 

Afirmamos que ao longo destas duas décadas, o Externato foi demonstrando as suas capacidades de casa capaz de suprir com satisfação todas as carências e 

necessidades das crianças, na idade escolar. 

Esta Instituição assume as suas responsabilidades no processo educativo, tomando este projeto educativo como um suporte e uma matriz de orientação para a sua 

atuação. 

  

 Funcionamento 

A Instituição funciona das 7h30m às 19h00m sendo que a componente letiva decorre das 10:00 horas às 12h30m e das 14h00m às 16h30m. O calendário escolar e os 

horários escolares seguem as indicações do Ministério da Educação. 

O horário de atendimento aos Encarregados de Educação é realizado na primeira semana de cada mês, dentro do calendário escolar, das 17:30 horas às 19 horas.  

O Conselho Pedagógico é constituído por um representante da direção do Externato, pela coordenadora pedagógica, pela psicóloga da Instituição (quando pertinente) e 

por todas as docentes do 1.º ciclo. Realiza-se uma reunião mensalmente (exceto em Agosto), na primeira segunda-feira de cada mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MISSÃO 

O atual Projeto Educativo preconiza a seguinte missão para o Externato:  
 

- Promover uma educação de excelência e um ensino de qualidade, respeitando a individualidade da criança em parceria com toda a comunidade 

educativa. 

 VISÃO 

Ser uma escola de referência e de excelência valorizando princípios intelectuais, sociais, morais, éticos, religiosos formando cidadãos que vejam no ESM 

(Externato S. Miguel) uma segunda família. 
 

 VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER MAIS: FAZER MELHOR: 

- Responsável 

- Humilde 

- Afetuoso 

- Tolerante … 

- Criando 

- Inovando 

- Empenhando-se 

- Dinamizando… 

QUERER APRENDER: 

- Pesquisando - Partilhando - Observando… 



JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

A criança vive uma multiplicidade de valores, seleciona e adapta-os à sua existência mediante opções que ultrapassam incessantemente as fronteiras do seu 

conhecimento efetivo.  

Na criança que sente, vive e pensa, esta questão só pode ser raciocinada, no sentido  em que, para fazer aquilo que ela crê e aquilo que ela sente, ela suporta-se no seu 

saber, nos seus valores e nas suas vivências. Estas condições do saber conjuntamente com a vivência de valores, nós chamamos de “sabedoria”. A criança evoca certos 

saberes/ motivos/valores para justificar as suas decisões.  

O desenvolvimento integral da criança (cognitivo, físico, emocional e social) é enriquecido quando esta é exposta a uma ampla variedade de estímulos e a um meio em 

mudança constante. A variedade de valores, que são proporcionados pela família, escola e comunidade estimulam na criança o desejo natural de continuar a aprender, a 

explorar, a comparar e selecionar tudo o que a possa fazer crescer com sabedoria. 

  É com base nas experiências que vivencia, ao interagir com os outros, que a criança adquire uma base sólida para a construção da sua própria seleção de valores e para a 

formação de um cidadão democrata, justo, solidário, autónomo e responsável, tendo em conta o seu papel na comunidade. 

No nosso dia-a-dia, contatamos com outras formas de vida, outros valores e crenças que nos questionam, e inclusive, põem em causa a nossa própria maneira de estar na 

vida. Comportamentos, hábitos, convicções, que sempre fizeram parte da nossa história, e que nós nunca questionamos, fazem-nos ser convidados a assumir atitudes e 

relacionamentos diferentes numa sociedade cada vez mais multicultural e diversificada.  

Nesse sentido, o nosso projeto neste triénio (2013 a 2016) será: Saber Crescer.  

 Para cumprirmos o nosso projeto estabelecemos prioridades que deram origem a três grandes grupos de intervenção que será concretizado em cada ano estabelecido:  

1º ANO 2013/2014 SABER CRESCER EM VALORES 

2º ANO 2014/2015 SABER CRESCER NO RESPEITO 

3º ANO 2015/2016 SABER CRESCER EM CIDADANIA 

 



 

NOTA:  O PROJETO EDUCATIVO NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA INSTITUIÇÃO 

COMO DEVO SER? 

COMO RESPEITAR AS 

DIFERENÇAS? 

COMO AJUDAR? 

- AMIZADE; 

- SOLIDARIEDADE; 

- HUMILDADE; 

- RESPONSABILIDADE; 

- TOLERÂNCIA; 

- AFETIVIDADE;… 

- ETNICAS; 

- ECONÓMICAS; 

- SOCIAIS; 

- FÍSICAS/PSICOLÓGICAS; 

- RESPEITAR A NATUREZA; 

- RESPEITAR OS ANIMAIS;... 

- DEMOCRACIA; 

- JUSTIÇA; 

- SOLIDARIEDADE; 

- ETICA; 

- RELIGIÃO;... 

2015/2016 

2014/2015 

2013/2014 


