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PREÂMBULO 
 
O projeto educativo, como documento orientador, e elaborado com base na legislação 

em vigor, representa, genericamente, um verdadeiro plano estratégico para a escola e, 

nesse sentido, constitui não só um quadro de operacionalização de um projeto de gestão 

no âmbito da sua autonomia, mas também o documento que consagra a sua orientação 

educativa.  

A elaboração, desenvolvimento e avaliação de um projeto educativo não se concretizam 

sem uma liderança afirmativa, que permita canalizar numa direção comum, as 

necessidades, os interesses e as expectativas de todos quantos interagem numa 

organização escolar, proporcionando aos alunos as melhores oportunidades de 

aprendizagem. Nesta perspetiva, importa criar condições de equilíbrio entre o 

conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar 

pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos, capazes de aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender, aprender a ser, a viver juntos e a viver com os outros. 

As escolas são organizações, têm vida própria, vão-se construindo de acordo com um 

tempo e um contexto, um e outro mutante, têm os seus diversos atores e têm a sua 

própria história. A liderança é o motor que aciona todo o conjunto assegura o 

cumprimento de um rumo coletivo, e traçando novas metas, indispensáveis para 

responder aos desafios do futuro. Assim, pretende-se desenvolver uma organização 

com objetivos claros, onde se promovam os currículos, orientados por princípios, 

atitudes, valores, áreas de competência e estratégias, que confiram à Escola um clima e 

uma cultura próprios e adequados ao processo educativo dos seus alunos.  

O Projeto Educativo não é mais do que um documento orientador da comunidade 

educativa, muito particularmente dos pais ou encarregados de educação, alunos e 
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professores, agregador das políticas da escola relativamente aos grandes temas 

curriculares: socioculturais, científicos, tecnológicos, ambientais e de cidadania, com a 

flexibilidade e dinamismo que lhe permite uma resposta rápida a necessidades, 

problemas e expetativas que decorrem do processo evolutivo de qualquer comunidade. 

Numa perspetiva de continuidade, este Projeto Educativo continua a apostar nas 

seguintes áreas de intervenção: “Princípios”, “Áreas de Competência”, “Valores” e 

“Cidadania e Desenvolvimento”, reforçando outras áreas como “Trabalho Colaborativo” 

e as “Parcerias Empresariais e Institucionais” com vista à continua melhoria da qualidade 

do ensino. 

Como documento base e fundamental para a nossa organização, é aprovado pelos 

órgãos de gestão, acompanhado por pareceres do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Consultivo para o horizonte em que está em vigor. É posteriormente divulgado por toda 

a comunidade educativa. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Projeto Educativo do Externato de Santa Clara e das Salas de Estudo e Externato do 

Bonfim existe, desde que existem as referidas Instituições. 

Deve-se ao seu fundador, Professor Sebastião Ribeiro, e a sua continuação e atualização 

a Beatriz Machado Passos Ribeiro, José Maria de Passos Ribeiro e seus colaboradores. 

Os seus mais de cinquenta anos de existência ao serviço do Ensino e da Cidade são 

motivo de orgulho para toda a Comunidade Educativa. 

Alicerçados no Historial conquistado, temos os olhos postos no futuro. A inovação e a 

constante adaptação às mutações organizacionais e tecnológicas é uma 

responsabilidade acrescida que decorre do reconhecimento público do trabalho 

desenvolvido pelo Externato na Educação e Formação Cívica de Jovens e Adultos. 

Temos um conjunto de objetivos e metas que, apesar de ambiciosas, são exequíveis e 

estão ao nosso alcance. 

 

 

 

 

Beatriz Machado Passos Ribeiro 

José Maria de Passos Ribeiro 

       Colaboradores 
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Capítulo I 

1. HISTORIAL 

1.1 -  Fundador – Alvarás – Firma – Quadros. 

Foi fundador das Salas de Estudo e Externato Noturno do Bonfim e do Externato Santa 

Clara o Professor Sebastião Ribeiro 

A concessão do primeiro Alvará nº 1583 às Salas de Estudo e Externato Noturno do 

Bonfim, sito na Rua de Santo Ildefonso, 422, 4000-466 Porto, data de 21/04/1959. 

Autorizava a lecionação dos cursos de preparação para a admissão aos Institutos 

Comercial e Industrial, Cursos a alunos trabalhadores com a finalidade de prestação de 

exames no ensino oficial nos diferentes ciclos que compunham o designado na altura, 

ensino secundário e estudo orientado a alunos que frequentavam os diferentes anos do 

ensino oficial, dentro do mesmo nível de ensino referido. 

Em 08/04/1968 foi concedido o Alvará nº 1840 ao Externato de Santa Clara, sito Rua 

Formosa, 20, 4000-370 Porto. Destinava-se a uma secção feminina, pois na altura, não 

estava autorizada a coeducação em qualquer nível de ensino, exceto no Ensino Superior. 

No ano letivo de 1989/90, foi inaugurada a secção 2 do Alvará nº 1840 sito na Rua Santo 

Ildefonso, 422, 4000-466 Porto (ainda hoje com a última fase do projeto por concluir), 

no sentido de dar aos alunos melhores condições a nível de instalações, equipamentos 

e material didático. 

1.2 -  Entidade proprietária 

Foram Diretores Pedagógicos, desde o início das Instituições e pela seguinte ordem: 

1º Alvará nº 1583 

• Prof. Ricardo Vasques Nogueira (Falecido) 

• Profª. Matilde da Conceição Machado Passos da Cruz Oliveira 
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• Prof. Manuel Matias Alves 

• Profª. Beatriz Machado de Passos Ribeiro 

• Atual Diretor Pedagógico – a aguardar colocação 

2º Alvará nº 1840 

• Profª. Matilde da Conceição Machado Passos da Cruz Oliveira  

• Prof. Manuel Matias Alves 

• Profª. Beatriz Machado de Passos Ribeiro 

• Atual Diretor Pedagógico: Profº. António Emídio Carteiro Lopes 
 

1.3 -  Localização 

 
Largo do Padrão 
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Santo Ildefonso 
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1.4 -  Estruturas de Apoio 

1. Reprografia – Os textos de apoio são fornecidos, aos Alunos/Formandos, bem 

como toda a documentação exigida, pelos Alunos/Formandos, Coordenadores e 

Serviços Administrativos. 

2. Laboratório de Ciências Experimentais – Nesta altura, ainda com algumas 

necessidades de equipamento 

3. Equipamentos informativos de apoio e utilização nas salas de aulas por alunos e 

professores;  

4. Espaço lúdico – Funciona na Sala de Alunos/Formandos, na Secção I e II 

5. Laboratório de Física e Química e de Biologia e Geologia 

6. Dezoito salas de aulas. 
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Capítulo II 

1. ENQUADRAMENTO 

1.1. Ideário 

O Ideário da nossa Escola sempre se fundamentou na valorização e encontro do 

indivíduo em toda a sua dimensão. 

Desde a sua fundação, o Externato e Salas de Estudo estão ao serviço de todos aqueles 

que nos procuraram e procuram com o objetivo de ultrapassar dificuldades ao longo do 

Processo Educativo. 

Esta vocação de Escola exige um esforço da nossa parte, no sentido de recuperar o 

aluno, partindo do princípio de que o insucesso escolar traduz sempre muito mais do 

que o não atingir metas definidas pelo Sistema Educativo. 

O contacto com o aluno e sua família implica, na maioria das situações, prudência e 

simultaneamente disponibilidade da parte de todos aqueles que, educando, servem a 

Comunidade Escolar em interação com o meio. 

2. CARACTERIZAÇÃO 
 

2.1. Missão 

Formar cidadãos com uma sólida formação pessoal, social, científica e tecnológica e que 

desenvolvam as competências necessárias para um bom desempenho profissional e 

pessoal, com autonomia e espírito crítico, com vista à integração na sociedade global 

em constante mudança. 
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2.2. Visão 

A nossa aposta numa escola inclusiva tem em vista que todos e cada um dos alunos, 

independentemente da sua situação pessoal e social, encontrem respostas que lhes 

possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação facilitadores da sua plena 

inclusão social. Reforçamos o conceito de que não é necessário categorizar para intervir. 

Para a nossa visão integrada e contínua da aprendizagem são considerados aspetos 

académicos, comportamentais, sociais, emocionais e também ambientais dos alunos.  

Reforçamos o papel dos pais ou encarregados de educação bem como os parceiros 

institucionais através de um conjunto de direitos e deveres de forma a envolve-los no 

processo educativo dos educandos.  

Assim numa abordagem multinível recorremos a diferentes níveis de intervenção, 

através de: medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais. 

 

2.3. Valores 

Os valores são os orientadores, os fundamentos ou razão de ser das nossas ações. 

Preferir significa, precisamente, eleger algo como melhor do que. As nossas preferências 

permitem-nos encontrar valor nas coisas. Neste sentido, os valores representam a não 

indiferença do ser humano perante os factos e os objetos. É próprio da natureza humana 

sentir, desejar, avaliar, decidir e escolher. 

 Os nossos jovens são encorajados a pôr em prática, nas suas atividades de 

aprendizagem os valores por que se deve pautar a cultura da escola, designadamente: 
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• Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber 

agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

• Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 

sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

• Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o 

pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e 

cultural e de agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 

solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; 

ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 

democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 

bem comum. 

 

2.4. Política de Qualidade 

O Externato Santa Clara visa uma “qualidade na educação” enfatizando uma 

multiplicidade de dimensões (técnico-económicas, humanístico-sociais, políticas, 

culturais e educativas). O Documento Base, no ponto 1.2.3 explicita todos os princípios 

em que assenta a política de qualidade da escola. 
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2.5. Cultura 

 

 
 
O conceito de cultura escolar tem sido utilizado para pôr em evidência a função da 

escola como transmissora de uma cultura específica no quadro do processo de 

socialização e integração das crianças e dos jovens.  

É importante ampliar esse sentido, relacionando a “cultura escolar”, por um lado, com 

a própria forma escolar de educação e, por outro, com a cultura organizacional da 

Educação para os 
valores

Educação 
funcional

Educação 
Significativa

Educação 
Ambiental/desen-

volvimento 
Sustentável

Educação para a 
sexualidade

Educação Digital
Educação 

Profissional/empr
eendedorismo

Educação 
Inclusiva

Literacia 
Financeira e 

Educação para o 
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Interculturalidade

Igualdade de 
Género

Educação para a 
sensibilidade 

estática e 
artística

Educação para o 
Relacionamento 

Interpessoal

Educação para a 
Saúde e Bem-

estar

Direitos Humanos Bem-Estar 
Animal

Educação 
Inclusiva

Educação para a 
Informação e 
Comunicação
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escola, assente nos valores bem como na inserção dos mesmos na comunidade, 

destacando a cidadania, o interculturalismo, a liberdade, a responsabilidade, e 

excelência, o respeito e a igualdade, essenciais para uma participação cívica na 

sociedade. Desta forma, pretende-se que a ação educativa estimule e oriente no 

desenvolvimento pessoal no sentido de uma capacitação do indivíduo às exigências da 

sociedade em permanente mudança. 

A abordagem da ação educativa evoluiu no sentido de uma perspetiva de avaliação 

baseada em projetos e resultados de aprendizagem, conferindo uma consciencialização 

da finalidade de aprendizagem e do trabalho realizado. Dentro desta educação 

significativa valoriza-se também projetos decorrentes do plano anual de atividades bem 

como projetos internacionais como o ERASMUS+. 

Seguindo a perspetiva mais ampla da cultura da escola, e tendo em conta o 

desenvolvimento transversal da cidadania e desenvolvimento importa que: 

• A escola assume um papel fundamental na promoção da educação ambiental e 

energética, e na construção de uma sociedade sustentável com implementação 

de comportamentos individuais como ponto de partida de uma intervenção cada 

vez mais global na defesa do nosso planeta;  

• Se trate de temas como sexualidade, saúde e bem-estar, são debatidos e 

tratados com vista a um conhecimento do próprio numa lógica não apenas 

biológica, mas também nos comportamentos de risco, na educação para os 

afetos, no desenvolvimento equilibrado da personalidade no que diz respeito à 

componente psíquica, emocional e comportamental e na prevenção da violência 

no namoro e violência doméstica; 
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• Se promova a valorização do indivíduo como parte ativa na sociedade e com 

contribuições positivas no desenvolvimento da mesma, com ações 

empreendedoras e/ou capacidade de iniciativa que os torne elementos de 

fundamentais de uma comunidade profissional; 

• Se estimule a contribuição de cada indivíduo para uma educação inclusiva e se 

recorra aos mecanismos legais de flexibilidade curricular e autonomia 

pedagógica para a operacionalização de estratégias diferenciadas que permitam 

uma efetiva integração sem que com isso se ponha em causa a qualidade de 

ensino; 

• Desenvolva nos alunos uma educação digital baseada nas novas tecnologias, 

usando plataformas digitais, disponibilizando conteúdos digitais e colocando em 

prática estes conhecimentos nos projetos em que cada aluno está integrado sem 

esquecer os alertas dos perigos inerentes ao uso da internet. 

 

2.6.  Objetivos estratégicos  

Objetivos Gerais  
1. Aumentar o sucesso escolar dos alunos  

2. Promover a educação Inclusiva  

3. Estimular a prática da educação baseada em projetos e por resultados de 

aprendizagem 

4. Impulsionar a Educação para a Cidadania  

 
Objetivos específicos 
 

1.
 A

um
en

ta
r 

o 
su

ce
ss

o 

es
co

la
r d

os
 

al
un

os
 

1.a) Diminuir a taxa de desistências. 

1.b) Aumentar a taxa de conclusão dos alunos que frequentam o ciclo de 

formação completo. 
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1.c) Diminuir o número de alunos com módulos em atraso e o seu montante 

global. 

1.d) Diminuir o seu absentismo injustificado e o número de horas que 

precisam ser compensadas. 

1.e) Desenvolver estratégias de apoio ao desenvolvimento de estudos; 

1.f) Acompanhar a inserção no mercado de trabalho. 

2.
 P

ro
m

ov
er

 a
 e

du
ca

çã
o 

In
cl

us
iv

a  2.a) Apresentar respostas educativas para todos os alunos com o objetivo de 

promover a participação e a melhoria das aprendizagens. 

2.b) Elaborar propostas de forma a colmatar as necessidades de suporte à 

aprendizagem não supridas pela aplicação das medidas universais. 

2.c) Respostas que visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao 

nível da comunicação. interação, cognição ou aprendizagens que exigem 

recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

3.
 E

st
im

ul
ar

 a
 p

rá
tic

a 
da

 e
du

ca
çã

o 

em
 p

ro
je

to
s e

 p
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 re
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s 
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ap
re

nd
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m

 

3.a) Aumentar as competências dos alunos sobre temas relevantes, 

controversos e atuais, melhorando a sua compreensão em função de uma 

finalidade real.  

3.b) Promover a autonomia dos alunos  

3.c) Proporcionar aos alunos a aplicação dos conhecimentos em ação de 

modo a resolver problemas por meio da interação. 
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3.d) Permitir que os alunos entendem modos de estruturar o seu percurso de 

investigação, concretizam ideias e planos, aprendem conhecimentos novos, 

desenvolvem competências como: conhecer os próprios interesses; realizar 

ações em colaboração com colegas; configurar um problema; analisar, 

relacionar, produzir e compartilhar conhecimentos; transformar planos em 

ação; analisar o processo vivido de modo crítico; ter responsabilidade. 

4.
Im

pu
lsi

on
ar

 a
 E

du
ca

çã
o 

pa
ra

 a
 C

id
ad

an
ia

 4.a) Desenvolver capacidades de análise de informação, do pensamento 

crítico e de argumentação, para formar opiniões fundamentadas. 

 

4.b) Aprofundar o funcionamento democrático da escola. 

4.c) Desenvolver o espírito de iniciativa dos alunos enquanto construtores 

sociais do seu percurso de vida. 

 

4.d) Desenvolver projetos com a comunidade, promovendo valores como a 

justiça social, a igualdade, a coragem e a solidariedade 

 
 

2.7. Princípios de atuação 

 
Inovação  

Investimos em novas instalações e na recuperação das já existentes, para que se 

verifiquem as condições necessárias na aposta em Cursos com saídas profissionais 

apelativas. 

 

Eficácia Pedagógica  

Planificamos atividades integradas de aprendizagem e realizamos atividades de 

complemento curricular, com especial sensibilização nas áreas do desporto, dos serviços 

e do ambiente; 

 

Aferição de Resultados 
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Avaliamos e somos avaliados, interna e externamente, cientes de que a avaliação é um 

direito que nos assiste e uma forma de provar a nossa eficácia. Controlamos o alcance 

dos objetivos a curto, médio e longo prazo. 

 

Gestão Racional de Recursos Humanos e Materiais  

Apostamos na constante formação dos nossos quadros, com a certeza de que dela 

beneficiarão os nossos utentes, isto é, os nossos alunos/formandos. 

Asseguramos a articulação da função formativa às restantes funções, dentro da nossa 

Escola, com reflexo na comunidade local. 

Utilizamos metódica e racionalmente o material didático disponível, procurando 

permanentemente uma atualização e funcionalidade exigidas por uma sociedade em 

constante mudança. 

 

Princípio de Subsidiariedade  

Procuramos linhas de financiamento que possibilitem o acesso à formação por parte dos 

jovens e adultos, hoje mais desfavorecidos, mas talvez amanhã grandes 

empreendedores.  

 

Cooperação  

Desenvolvemos parcerias estratégicas visando a eficiência na utilização de recursos, 

tirando partido dessa cooperação. 

Na área do desporto, salientamos as parcerias com os clubes que nos proporcionam 

uma elevada qualidade de recursos, dos quais beneficiarão jovens deslumbrados pela 

prática desportiva, que urge comprometer com projetos educativos inovadores. As 

parcerias estabelecidas para estágio em contexto de trabalho têm sido uma mais-valia 

na descoberta de talentos e na colocação efetiva de alguns destes estagiários. A parceria 

com o Palheiro Amarelo - Academia de Surf, permite-nos cumprir com um dos 

paradigmas do século XXI: a educação para a cidadania ambiental; 

 

 

Inclusão 
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Somos uma escola com uma matriz inclusiva. É nosso princípio de intervenção, não 

deixar sem resposta qualquer solicitação que nos é feita por candidatos e/ou os seus 

encarregados de educação, assim como entidades oficiais (CPCJ e outras) para a inclusão 

de alunos/formandos em risco de exclusão.  
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Capítulo III 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 

1.1. Tipologias de ensino 

O Ensino Profissional tem sido, até à data, uma das principais atividades formativas do 

Externato Santa Clara, envolvendo um número significativo de alunos e professores. 

Contudo, o ensino recorrente e de segunda oportunidade foi, e continua a ser uma das 

bases da nossa escola. 

O crescimento do Externato de Santa Clara foi-se alargando ao longo dos anos, assente 

numa preocupação constante com a adequação às necessidades do público-alvo e 

levantamento de necessidades formação locais e regionais em consonância com o 

Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações (SANQ) e com a melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados. 

A diversidade resultou no alargamento da nossa oferta para os cursos CEF, Profissionais 

Secundários e Modulares, para além do Ensino Recorrente, evoluindo até um número 

atual de duas turmas CEF de Operadores de Sistemas Ambientais, treze turmas de 

cursos secundários, nas áreas de Técnico de Desporto (quatro turmas), Técnico de 

Comércio (três turmas) e Técnico de Turismo (três turmas) e ainda Técnico de Vendas 

e Marketing (três turmas) e três turmas de Ensino recorrente (línguas e humanidades, 

ciências socioeconómicas e ciências e tecnologia). Por outro lado, também o centro 

Qualifica do Externato Santa Clara, dentro da sua área de atuação procede ao 

reconhecimento e validação de competências de adultos (RVC). 

 

A formação profissional e CEF estrutura-se segundo um modo institucional e 

pedagógico, suficientemente flexível que permita integrar os alunos com níveis de 

formação e características diferenciadas. 

a) A componente de formação sociocultural, estruturada em disciplinas comuns a 

todos os cursos, que visa contribuir para a construção da identidade pessoal, 

social e cultural dos alunos; 
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b) A componente de formação científica, estruturada em três ou quatro disciplinas, 

que visa proporcionar uma formação científica consistente com o perfil 

profissional associado à respetiva qualificação; 

c) A componente de formação técnica, organizada em UFCD’s, que visa a aquisição 

e desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens, conhecimentos, aptidões 

e competências técnicas definidas para o perfil profissional associado à respetiva 

qualificação e ministrada sob a forma de projetos e avaliação baseada em 

resultados de aprendizagem; 

d) A componente de formação em contexto de trabalho (FCT), realizada em 

empresas ou noutras organizações, em períodos de duração variável ao longo ou 

no final da formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente sob a 

forma de estágio, integrando um conjunto de atividades profissionais que visam 

a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 

e) No ensino secundário a disciplina de Educação Moral e Religiosa como 

componente de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga 

horária nunca inferior a 81 horas, a distribuir pelos três anos do ciclo de 

formação, cujo tempo acresce ao total da matriz. 

 

A conclusão de um Curso CEF confere uma dupla certificação: a Certificação Escolar 

equivalente ao 9º ano de escolaridade e uma Qualificação Profissional de Nível 2. 

A conclusão de um Curso profissional Secundário confere o nível 4 de Qualificação, do 

Quadro Nacional de Qualificações, permite o prosseguimento de estudos/formação 

num Curso de Especialização Tecnológica ou o acesso ao ensino superior, mediante o 

cumprimento dos requisitos previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 

A conclusão do Ensino Recorrente confere o 12º ano de escolaridade. 

As formações modulares destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, 

sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de 

trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário. 
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Podem ser integrados em formações modulares, formandos com menos de 18 anos, 

desde que comprovadamente inseridos no mercado de trabalho ou em centros 

educativos tutelados pelo Ministério da Justiça. 

Sempre que um adulto conclua com aproveitamento uma formação modular é-lhe 

emitido um certificado de qualificações que discrimina todas as unidades de 

competência ou de formação de curta duração concluídas com aproveitamento. 

O Ensino Recorrente apresenta-se como uma vertente da educação para maiores de 18 

anos que, de uma forma organizada e segundo um plano de estudos, conduz à obtenção 

de uma certificação equivalente à que é obtida nos percursos do nível secundário de 

educação que funcionam em regime diurno, mas organiza-se de forma autónoma no 

que respeita às condições de acesso, currículos, programas e avaliação dos alunos. 

O Ensino Recorrente é uma via de acesso à educação para todos aqueles que dela não 

usufruíram em idade própria ou que não a completaram e para aqueles que a procuram 

por razões de promoção cultural e profissional. 

O curso funciona em regime presencial (avaliação contínua) e em regime não presencial 

(avaliação sumativa interna). 

O Ensino Modular permite que os alunos/adultos adquiram novas competências 

fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, sendo um veículo de 

possível reconversão profissional de adultos que vêm as suas profissões desaparecer 

numa sociedade em permanente e rápida mudança. 

O centro Qualifica, nos processos de RVC atua no campo da validação de competências 

adquiridas ao longo dos anos por adultos com baixa escolaridade mas com muita 

experiência de trabalho. Neste processo são também detetadas as possíveis lacunas de 

conhecimento e encaminhados para ensino modular de forma a colmatarem essas 

lacunas. 
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1.2. Oferta Curricular (2019/20) 

1.2.1. Níveis de ensino 

a) Ensino Básico 
Cursos CEF 

• Operadores de sistemas de tratamento de águas – 1 turma de continuidade + 1 

turma nova 

b) Ensino Secundário 
Cursos Profissionais 

• Técnicos de Desporto – 3 turma de continuidade + 1 turma nova 

• Técnico de Comércio – 2 turma de continuidade + 1 turma nova 

• Técnico de Turismo – 2 turma de continuidade + 1 turma nova 

• Técnico de Vendas e Marketing – 2 turma de continuidade + 1 turma nova 

c) Secundário Recorrente 
• Ciências e Tecnologias 

• Ciências Socioeconómicas 

• Línguas e Humanidades 

 

1.3. Projetos 

O Núcleo de Defesa do Ambiente e Património articulará com o Projeto Área/ Escola 

(“Agir localmente; Intervir Globalmente”) 

O Núcleo de Desporto elaborará um Projeto de Desporto Integrado, com o objetivo de 

responsabilizar e evitar o abandono escolar das camadas jovens ligadas á prática de 

Desporto, nomeadamente Futebol. 
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Capítulo IV 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

1.1. Organograma 
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1.2. Órgãos de gestão e funcionamento 

 
O Conselho de Gerência é juridicamente constituído por uma Sociedade de Quotas, de 

responsabilidade limitada. Esta firma tem cinco sócios e a gestão corrente é assegurada 

por dois desses sócios. 

Este Conselho é apoiado pelos Serviços Administrativos e por assessorias técnicas 

permanentes (gestor financeiro e gabinete de contabilidade) e esporádicas 

(consultadorias). 

A Direção Pedagógica é assegurada por um Diretor Pedagógico, cujas competências 

estão de acordo com o Artigo 41º do DL 152/2013 de 4 de novembro. 

No âmbito da acreditação e formação, o Diretor Pedagógico assume a função de 

“Responsável pela Formação”. 

Para apoiar a Direção Pedagógica podem ser recrutados assessorias técnico-

pedagógicas que serão constituídas por Pessoal Docente do Externato e por outro 

Pessoal Qualificado, nos termos em que a Lei o permitir. 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa do Externato 

designadamente nos domínios pedagógico – didáticos, da orientação e 

acompanhamento dos Alunos/Formandos e da formação inicial e contínua do Pessoal 

Docente e do Pessoal Não Docente. 

O Conselho de Coordenação é o órgão que em articulação com a Direção Pedagógica 

promove a execução das orientações do Conselho Pedagógico. 

Projetos Educativos serão coordenados por dois elementos designados pela 

Direção/Coordenação Pedagógica. 

Departamentos Curriculares são coordenados pelo Diretor Pedagógico e colaboram com 

a mesma na apresentação de propostas para a elaboração do Projeto Educativo e do 

Plano Anual de Atividades. 

Elaboram estudos e / ou pareceres sobretudo aquilo que respeita a programas, 

métodos, organização curricular, processos e critérios de avaliação dos Docentes e 

Discentes, salvo os legalmente estipulados. Praticam e sugerem práticas 

interdisciplinares. 



                                          Projeto Educativo do Externato de Santa Clara 

28 
 

Colaboram diretamente com a Direção Pedagógica, os Coordenadores do Ensino 

Recorrente, dos Cursos CEF, da Formação de Adultos e dos Cursos Profissionais. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação Profissional são assegurados por dois Psicólogos 

especializados em situação de insegurança, orientação profissional e demais problemas 

que possam afetar ao Alunos/Formandos que frequentam o Externato, 

independentemente do seu nível etário. 

 

1.3. Equipa Formativa 

 
Os Professores/Formadores são, sem dúvida, uma mais-valia significativa para a 

concretização dos nossos objetivos. Desempenham um papel ativo em todo o processo 

de aprendizagem, fomentando, a par do saber fazer, o saber ser. 

Na seleção dos seus Professores/Formadores, tem em conta os seguintes aspetos: 

• Cumprimento Decreto-Lei n.º 152/2013 de 4 de novembro 

• Adequação dos perfis dos candidatos às exigências previamente definidas; 

• Disponibilidade compatível com as necessidades do Projeto Educativo da Escola; 

• Facilidade de adaptação à mudança e espírito inovador e empreendedor. 

 

Espera-se do Professor/Formador um papel ativo que privilegie o processo 

“Aprendizagem”, em detrimento do processo “Ensino”. 

Assim, pretende-se que o Professor/Formador adote uma planificação pedagógica em 

equipa e uma tomada de decisão partilhada. A Escola procede à avaliação formativa dos 

processos educativos e está sempre recetiva a atitudes de intervenção e mudança por 

parte do seu corpo docente. Para tal, cria espaços de autonomia e de reconhecimento 

do papel individual e social dos seus Professores/Formadores. 
 

Ao nível do corpo docente, é preocupação do Externato Santa Clara, promover 

sucessivas Ações de Formação de Professores/Formadores, reforçando a coesão do 

corpo docente e dotando-o, cada vez mais, das melhores práticas e conhecimentos 

pedagógicos. 
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A Avaliação da Equipa Formativa é feita de forma sistemática, ao longo do ano letivo. A 

avaliação do desempenho docente tem como base os seguintes elementos: a avaliação 

depreendida dos inquéritos aos alunos/as e a avaliação final dada pela Direção 

Pedagógica, de acordo com o modelo de avaliação de desempenho em vigor. 

 

1.4. Pessoal Docente (Professores e/ou Formadores) no ano 2019/2020 

 
• Situação Profissional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Habilitações 
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Formadores
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Categoria profissional

Professores Formadores

Internos; 
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1.5. Corpo não docente em 2019/2020 

O corpo não docente, indispensável ao bom funcionamento do Externato, encontra-se 

distribuído por várias categorias e áreas de atividade: serviços administrativos, 

contabilidade, técnicos, assistentes operacionais, em quantidade e nível de 

desempenho adequados às necessidades da sede e polos. 

 
• Situação profissional 

 
Quadros de Escola Contratados 

10 11 

 
 

Distribuição do Pessoal Não Docente 

 
Habilitações de Pessoal Não Docente 

 

 
 

Diretivo
5

23%

Auxiliar
10

45%

Administrativo
7

32%

Pessoal Não Docente

Diretivo Auxiliar Administrativo

1º ciclo; 2; 14%

3º ciclo inc; 1; 
7%

3º ciclo; 2; 14%licenciatura; 4; 
29%

Mestrado; 5; 
36%

1º ciclo 3º ciclo inc 3º ciclo secundário licenciatura Mestrado
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1.6. Corpo discente 

O Externato Santa Clara, como escola de ensino particular e cooperativo, veio 

complementar o sistema educativo, formando, nos cursos da sua oferta formativa, 

quadros intermédios que se querem agentes de mudança, capazes de responder as 

necessidades do Tecido Empresarial Português bem como aos interesses académicos e 

profissionais dos discentes. Partindo deste objetivo o Externato adota como filosofia do 

ensino/aprendizagem uma perfeita integração escolar e social dos seus alunos. 

A nossa escola é procurada pela oferta educativa, pela qualidade de ensino, pela 

centralidade das suas instalações e sobretudo pela relação próxima que estabelece com 

os alunos. Estes, provêm de diferentes regiões como o Porto, Vila nova de Gaia, Vila da 

Feira, Paredes, Vila do Conde, entre outras, usufruindo da vantagem da mobilidade 

proporcionada pelo metro e pela rede de transportes urbanos. Com isto temos um 

corpo discente muito diversificado e heterogéneo, trazendo à escola um o 

enriquecimento cultural, e humano importante. 

Para o acompanhamento dos alunos e de forma a assegurar o equilíbrio dentro da 

diversidade, o Externato Santa Clara dispõe, ainda, de um Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO). 

Este assume um papel prioritário, como primeira instância, de resposta e orientação 

vocacional bem como às necessidades e reencaminhamento dos alunos para as 

empresas instituições de ensino superior após a conclusão do ensino secundário. Este 

gabinete tem também como função: 

• Informar, apoiar e orientar os formandos para a inserção no mercado de trabalho, 

através da divulgação da formação promovida pelas diversas entidades; 

• Organizar grupos para dinamização de sessões praticas sobre técnicas de procura de 

emprego; 

• Divulgar oportunidades de emprego, entre outras atividades, sempre sob a orientação 

técnica dos responsáveis; 

• Estimular a confiança e valorizar as qualidades pessoais e profissionais como princípios 

fundamentais, na procura ativa de emprego. 
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1.7. Alunos em 2018/2019 

 
• Secundário Recorrente  

Decreto Lei 139/12 de 5 de junho e Portaria nº 242/12 de 10 de Agosto 

 

Total de alunos → 63 

 

 
 

 

Distribuição dos alunos por turma 

Alunos aprovados Nº de alunos 

Percentagem de 

aprovações por 

turma 

Turma Ciências e 

Tecnologia 
35 Alunos 86 

Turma Ciências 

Socioeconómicas 
7 Alunos  86 

Turma Línguas e 

Humanidades 
21 Alunos 81 

Total 63 Alunos 84 

Não concluíram 8   Alunos (13%) 

Concluíram/apoio 55 Alunos (87%) 

  
    

CT; 35; 56%

CSE; 7; 11%

LH; 21; 33%

Alunos do recorrente

CT CSE LH
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• CEF  

Descrição 

 

 

Nº de alunos % aprovados 
Total de alunos 58 100 

Reprovações 7 12 
Aprovações 51 88 

 
• Profissionais  

Descrição Nº de aluno 

alunos 

% aprovados 
Total de alunos 263 100 

Reprovações 26 10 
Aprovações 237 90 

 
• Qualifica 

Descrição Nº de 

formandos 

% aprovados 

RVC 288 41 

 

• Modulares 

Descrição Nº de 

formandos 

% aprovados 

Modulares 916 97 

DLD 203 99 

 

Distribuição dos alunos por tipologia 
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1.8. Pais / Encarregados de Educação 

Uma das preocupações atuais é o desenvolvimento Escola/Meio, através da 

participação orgânica no processo educativo de todos os intervenientes: alunos, 

docentes, famílias, entidades socioeconómicas e comunidade em geral. 

Neste âmbito, os Pais/Encarregados de Educação dos alunos fazem parte integrante do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Consultivo. 

O Externato Santa Clara, procura manter encontros formais e pontualmente informais 

com os Pais/Encarregados de Educação dos alunos, por intermédio dos Diretores de 

Turma. A Escola tenta sempre envolver os Pais/Encarregados de Educação em todas as 

atividades e projetos dos seus filhos, quer dentro da Escola, quer em apresentações no 

exterior. 

1.9. Parcerias e Protocolos 

O Externato Santa Clara está articulado com a comunidade envolvente e com o 

desenvolvimento estratégico europeu, nacional e regional orientando-o para 

comunidades aprendentes e integrando-o na grande comunidade Europeia à qual 

pertencemos. Consideramos prioritário passar este testemunho aos mais jovens, 

consciencializando-os enquanto atores de um espaço constituído por países e culturas 

diferentes, com interesses comuns e com oportunidades para todos os cidadãos. 

O estabelecimento de relações laborais e sociais é inerente à sua existência e ao seu 

funcionamento. Isto é verdadeiro para qualquer organização, seja qual for o ramo de 

atividade, e torna-se um lema e uma boa conduta para as organizações educativas, dada 

a sua vocação comunitária e a estreita relação que estabelecem com as comunidades 

que servem. A Escola, em si mesma, é geradora de conhecimento e intervém na 

comunidade, mas para cumprir a sua missão precisa de estabelecer laços e relações de 

colaboração / parceria com as instituições que a complementam. 

O Externato desenvolve o seu projeto de formação, em parceria com instituições locais 

e regionais que: 
 

• Servem de intercâmbio de experiências; 

• São fontes de conhecimento / saber, bem como, de formação em contexto de 

trabalho onde os alunos desenvolvem os conhecimentos adquiridos na Escola; 
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• Alargam competências linguísticas e comunicacionais; 

• Contactam com realidades culturais, sociais e laborais distintas daquelas em que 

estão inseridos. 

 
Verifica-se então a existência de parcerias Protocoladas com diferentes entidades, para 

a situação da Formação em Contexto de Trabalho. 

 

a) Cursos CEF  
Pedro Lima Lopes lda, CONFESPANHA - CONFECÇÕES, SA;  Acertado- Assistência 

informática, unipessoal, Lda; Alfaiataria, Whiteclaires Acessórios Portugal, Lda; Mestre 

de Aviz, Lda; Aricalor Instalações Eletromecânicas Lda; Atelier Caviar; Big Wave, 

Comércio de Vestuário e Calçado, Unipessoal Lda; Recheio - Cash & Carry, S.A.; 

Bombeiros Voluntários de Valadares; Br & vR Identificação Informática e Serviços, Lda; 

CCD - Trab. Seg. Social Porto; Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Segurança Social do Porto; Efacec- Sistemas de Gestão, SA; Escola E B, 2/3 de Jovim e 

Foz do Sousa; Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus; Fnac Portugal; IN4U 

– Informática; INFO.EXE - Soluções Informáticas; Inovatrónica, Lda; J. Espírito Santo & 

Irmãos, Lda; Junta de Freguesia da Azurara; Junta de Freguesia de Medas; Junta de 

Freguesia de Ramalde; MA Salgueiro, SA; MA Salgueiro, SA; Madeinox - Importação e 

Comércio de Parafusos, Lda; Maria Chiquinha - Actividades Educativas, Lda; MNAC, 

Mobilidade Inteligente; Numero Infinito, Lda; Número Lógico, Contabilidade e 

Informática, Lda; Pagoli, S.A.; Papillon Vagabond, Lda; Perfeitel, Hardware e Software; 

Planeta informatico, Lda; Publipaiva, Lda; Quatrónica - Sociedade de Representações e 

Serviços, Lda; Ribermel, Comércio e Industria Alimentar, Lda; SAD – Futebol Clube do 

Porto; Sociedade Unipessoal, Lda; SuperDecor; Virgin Active Portugal, Soc. Unip. Lda; 

Worten - Equipamentos Para o Lar, S.A.; AGS - Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade; Águas de Gaia; Alquímica - Tecnologia Química e Ambiental; AMBIPORTO - 

Tratamento de Efluentes, ACE; Azevedos SA; BA Vidro SA; Biorumo, Consultoria em 

Ambiente e Sustentabilidade; C. de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do 

Conde; Câmara Municipal de Espinho - Piscinas de Espinho; CEAR - Centro de Educação 

Ambiental das Ribeiras de Gaia; CITRUP – Centro Integrado de Tratamento de Resíduos 

Últimos do Porto; Clínica de Gondomar; 
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b) Profissionais 
Pedro Lima Lopes lda; CONFESPANHA - CONFECÇÕES, SA; Whiteclaires Acessórios 

Portugal, Lda; Big Wave, Comércio de Vestuário e Calçado, Unipessoal Lda; Recheio - 

Cash & Carry, S.A; Padrão Sugestivo Unipessoal, Lda; Despomar - Comercialização de 

Artigos Desportivos, Limitada; BIZARRO& MILHO, S.A; Alpa Portugal, Lda; C&A Modas 

Unipessoal, Lda; Sportibérica Sociedade de Artigos de Desporto SA; Valongouro - 

Ourivesaria Lda; Foot Locker - Artigos Desportivos e de Tempos Livres, Lda; My Biz, 

Unipessoal, Lda; Escola de Condução Recarei Unipessoal Lda; El Corte Inglés Grandes 

Armazéns SA; Joel Carvalho, Lda;  Complexo Desportivo do Colégio Liceal de Sta Maria 

de Lamas; CPCDI; Bruno Alves dos Santos Lda; Contas Por Ponto, Serviços de 

Contabilidade, Lda; PCS – Pinto, Coelho & Santos, Lda; Etar de Cambados; Fábrica de 

Papel da Lapa, Lda; Hospital São João, SA; Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.; 

Instituto Superior de Engenharia do Porto – GRAQ; SDSR – Sports Division SR, S.A; Distra, 

S.A.; J. Ribeiro & Leitão, Lda; Jocorsil - José Correia da Silva, Lda; Laminar - Ind. Derivados 

e Madeiras, S.A.; FNAC PORTUGAL – ACDLDMPT, LDA; Manuel de Meira & Filhos, Lda; 

Maria Borges Furos Artesianos, Lda; Megapeças; Palmeira, Lda; Recauchutagem 

Duraband, Lda; Sucatas Ramil Lda; Raul Lima Telecomunicações Unipessoal Lda; Toyota 

Caetano Portugal, SA; UNICER - Bebidas, S.A.; Job Impulse - Trabalho Temporário, 

Unipessoal, Lda; Worten; Grupo Pestana Pousadas – Investimentos Turísticos, S.A; 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER; EXPOTEL-Exploração e Administração 

Hoteleira, Lda; Tendência Convergente Lda; IME – Imóveis e Empreendimentos 

Hoteleiros S.A; Ivo Martins Unipessoal, Lda; Hoti – Bom Sucesso Hóteis, S.A; Viagens 

Tempo Operador Turístico, Lda; Firmeza Indústria Hotelaria, Lda; Torres, Vasconcelos & 

Vaz, Lda; Grupo Pestana Pousadas – Investimentos Turísticos, S.A; Tomaz do Douro – 

Empreendimentos Turísticos, Lda; Fernandes de Almeida, Unipessoal, Lda; Hoti – Bom 

Sucesso Hóteis, S.A; SHIADURBE PORTUGAL, S.A; FLITPTREL PILAR, S.A.- Hotel Holiday 

Inn Porto Gaia; Meridian4People Unipessoal, Lda; IME – Imóveis e Empreendimentos 

Hoteleiros S.A; Sítios Prováveis, Lda; Elite Corpus XVI, Unipessoal Lda; Parcela 

indispensável Manutenção Física Unipessoal LDA; Sport Comércio e Salgueiros; Marco 

André Marçal Pinto Lda; Just Begin II, Lda; Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ Lda; 
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Rocha & Valente, Lda; Leixões Sport Clube Futebol – SAD; António Manuel Mesquita 

unipessoal LDA; Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ Lda; Solinca Health and Fitness 

S.A; Grupo Desportivo Bolacesto; B.D.C.K.C.-Bushido Dojo Clube Karate Campanhã; 

Maximus Gym Lda; Escola Futebol Paulo Faria, Associação Desportiva; Champion 

Criterion, Lda; João Sá Gomes Unipessoal Lda; Marco Domingues, Atividades 

Desportivas, Unipessoal Lda.  

c) Protocolos com clubes ligados ao desporto  
• Leixões Sport Club; 

• Futebol clube do Porto. 

• Boavista Futebol Clube; 

• ABP – Associação de Basquetebol do Porto  

d) Protocolo de colaboração 
• ISCET  

• Instituto Piaget  

• ISMAI/IPMaia 

• Atlântico Business School 

• Câmara Municipal do Porto 

• Câmara Municipal de Matosinhos 

• Comunidade Intermunicipal do Porto 

• SANQ 

e) Entidades Nacionais 
• ANQEP 

• DGEsTE 

• DGE 
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Capítulo V 

1. STAKEHOLDERS 
Por definição, um stakeholder é uma parte interessada, uma pessoa ou grupo de 

pessoas, que têm uma participação no sucesso ou no desempenho de uma organização. 

As partes interessadas podem ser diretamente afetadas pela organização ou ativamente 

preocupados com o seu desempenho. Podem vir de dentro ou de fora da organização. 

Exemplos de partes interessadas incluem os prestadores de EFP, formandos de EFP, 

professores/formadores de EFP, empregadores, encarregados de educação, sindicatos, 

ou membros do público em geral. 

Para a implementação de um processo de melhoria contínua, fundamental à garantia da 

qualidade do ensino que ministra, o Externato Santa Clara corrobora que o mesmo não 

se pode dissociar do envolvimento permanente dos seus stakeholders internos e 

externos em torno do alcance dos objetivos da instituição. Estes são devidamente 

identificados no Documento Base. 
 

Designação 
 

 
Tipologia 

 

 
Envolvimento 

 
Direção da Escola Interno Total 

Direção 
Pedagógica 

Interno Total 

Professores  
 

Interno Parcial 

Alunos 
 

Interno 
 

Parcial 

Pessoal Não Docente  Interno 
 

Parcial 

Encarregados de Educação 
 

Externo Parcial 

Ex-Alunos  Externo  Parcial  
Empresas  
(Entidades empregadoras e 
Entidades FCT)  
 

Externo Parcial 

Parceiros  
 

Externo Parcial 
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Capítulo VI 

1. GARANTIA DA QUALIDADE 
 

1.1. Garantia de qualidade  

 
A Direção do Externato Santa Clara, ciente da importância do processo de avaliação 

interna para dotar a comunidade escolar de instrumentos para corrigir e melhorar o seu 

funcionamento e fornecer aos alunos e seus encarregados de educação elementos que 

lhes permitissem avaliar a qualidade do ensino ministrado, assume o compromisso de 

desenvolver e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade EQAVET orientado para 

a satisfação de todos os intervenientes, assegurando a melhoria contínua da eficácia do 

Sistema. A promulgação do EQAVET representa o compromisso escrito da Direção de 

que a Política da Qualidade é planeada, executada e avaliada de forma a garantir a sua 

contínua exequibilidade face ao cumprimento dos requisitos e evolução das atividades 

desenvolvidas. 

De forma a assegurar a execução e o cumprimento do estabelecido no EQAVET e 

descrito no documento base, a Direção nomeia um Gestor da Qualidade (GQ). 

 

1.2. Indicadores em uso e metas a atingir 

 

Indicador Método de 
recolha Processo  

Taxa de Conclusão  Pautas finais (e-
schooling) 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação  

Taxa de Colocação (Empregabilidade e 
Prosseguimento de Estudos) 

Inquérito Satisfação 
aos Ex-Alunos 

PP.04 –  
Empregabilidade e 

Prosseguimento de estudos  

Taxa de alunos que se encontram a trabalhar na 
área de formação 

Inquérito de 
Satisfação às 

Entidades 
Empregadoras 

PP.04 –  
Empregabilidade e 

Prosseguimento de estudos 

Taxa de entidades empregadoras satisfeitas com 
os ex-alunos  

Inquérito de 
Satisfação às 

empresas FCT 

PP.04 –  
Empregabilidade e 

Prosseguimento de estudos 

Taxa de Execução do PAA Monitorização do 
PAA 

PP.01 – 
 Planeamento da Oferta 

formativa 
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Número de turmas obtidas face às planeadas  Oferta formativa 
PP.01 – 

 Planeamento da Oferta 
formativa 

Nº de Alunos Matriculados  Matrículas (e-
schooling) 

PP.02 – 
 Seleção de alunos 

Taxa de Procura dos cursos  Pré-Inscrições (e-
schooling) 

PP.02 – 
 Seleção de alunos 

Taxa de Abandono Escolar  Atas de reuniões (e-
schooling) 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Taxa de Modulos em atraso  Atas de reuniões (e-
schooling) 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Taxa de Transição  Atas de reuniões (e-
schooling) 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Taxa de Conclusão FCT  
Atas de reuniões e 

Processo de FCT (e-
schooling) 

PP.04 –  
Empregabilidade e 

Prosseguimento de estudos 

Taxa de Satisfação das Entidades de FCT  
Inquérito de 

Satisfação às 
Entidades FCT 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Média Global dos alunos.  Relatório R0306 (e-
schooling) 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Média Global da PAP  Atas de final de 
período 

PP.03 – Desenvolvimento do 
plano de formação 

Nº de parcerias ativas  Protocolos de 
parceria e PAA 

PP.04 –  
Empregabilidade e 

Prosseguimento de estudos 

Taxa de Satisfação com os Serviços 
Administrativos  

Inquérito aos 
Professores, aos 

Alunos e aos 
Encarregados de 

Educação 

PP.05 –  
Gestão Administrativa e 

Financeira 

Taxa de Procura pelo Site e Redes Sociais  Relatório estatístico 
MKT 

PP.08 – 
 Marketing e Comunicação  

Taxa de cumprimento do Plano de Formação  
Relatório do 

Planemando da 
Formação (MP.002) 

PP.06 –  
Gestão de Recursos  

Grau de Satisfação dos colaboradores  
Relatório Sistese da 

Satisfação do 
Pessoal docente e 

não docente 

PP.06 –  
Gestão de Recursos 

Taxa média no cumprimento da meta dos 
Indicadores 

Documento Base 
PP.07 –  

Gestão do SGQ e Melhoria 
Contínua 

N.º de Não Conformidades na Auditoria Interna Relatório de 
Auditorias 

PP.07 –  
Gestão do SGQ e Melhoria 

Contínua 

Nível do selo EQAVET Relatório de 
Auditorias 

PP.07 –  
Gestão do SGQ e Melhoria 

Contínua 
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1.10.  Sucesso 

a) Contribuir eficazmente para a diminuição do insucesso e o abandono escolar, 

procurando o alcance das seguintes metas: 

b) Envolver, anualmente, cerca de 30 jovens, num percurso de dupla certificação 

profissional e escolar de nível básico (3º ciclo); 

c) Envolver, anualmente, cerca de 300 jovens, num percurso de dupla certificação 

profissional e escolar de nível secundário; 

d) Taxa de conclusão do percurso, superior a 70 % (indicador nº 4); 

e) Taxa de alunos que transitaram de ano, superior a 85%; 

f) Manter os atuais 2 protocolos de cooperação dos clubes de futebol e se, possível 

duplicar este número, visando alcançar jovens que abandonam precocemente o 

ensino a favor de uma carreira desportiva. Este é um grupo alvo que, do nosso 

ponto de vista, se encontra em forte risco de abandono e exclusão social. 

1.11.  Processo educativo 

a) Contribuir para que o processo educativo e formativo seja prolongado ao longo 

da vida e não termine aquando da sua entrada no mercado de trabalho, 

procurando o alcance das seguintes metas: 

b) Envolver 200 adultos com escolaridade inferior ao 3º ciclo do ensino básico e 

secundário, em itinerários pedagógicos de dupla certificação (escolar e 

profissional); 

c) Taxa de conclusão do percurso superior a 70%; 

d) Taxa de alunos que finalizam o ensino básico e prosseguem de forma a concluir 

o 12º ano, superior a 85%; 

e) Manter os atuais protocolos de encaminhamento com os 2 atuais clubes 

desportivos. 

1.12.  Escolaridade 

a) Contribuir para o aumento do nível escolar de Adultos, que através do Ensino 

Recorrente, procuram ultrapassar metas do Sistema Educativo Secundário e 

Superior, procurando o alcance das seguintes metas; 
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b) Envolver 150 alunos com escolaridade superior ao 9º ano e inferior ao 12º ano; 

c) Taxa esperada de entrada no Ensino Superior – 60%; 

d) Taxa de entrada num Curso de Especialização Tecnológica – 20% 

1.13.  Empregabilidade 

a) Contribuir para o aumento da empregabilidade de Alunos/Formandos e ex-

Alunos/ex-Formandos, procurando o alcance as seguintes metas: 

b) Apoiar todos Alunos/Formandos e ex-Alunos/ex-Formandos que se encontram 

em situação de procura de emprego; 

c) Criar e divulgar uma bolsa de oferta de emprego nas áreas, nas quais os 

Alunos/Formandos desenvolveram competências; 

d) Elaborar protocolos com Associações Empresariais e Empresas para a divulgação 

da bolsa de competências disponível; 

e) Envolver profissionais das Áreas Profissionais em júris de PAF e PAP, no sentido 

de constatar a qualidade dos Alunos/Formandos e estabelecer pontes com 

potenciais empregadores; 

f) Taxa de colocação/prosseguimento de estudos após conclusão do ensino 

secundário superior a 60% (indicador nº 5). 

g) Taxa de satisfação dos empregadores com o trabalho dos ex-formandos por 

contacto informal a 85% (indicador nº6) 

1.14.  Motivação 

a) Motivar os Alunos/Formandos para o desenvolvimento de competências na 

formação geral e científica, procurando o alcance das seguintes metas: 

b) Envolver toda a Comunidade Escolar no Projeto/Área escola (“Agir localmente, 

intervir globalmente”), destacando a sensibilização para as áreas de Ambiente e 

Desporto; 

c) Desenvolver parcerias duradouras nas Áreas do Desporto e Proteção do 

Ambiente, que possibilitem aos alunos a participação continuada em dinâmicas 

de consolidação de conhecimentos e atitudes; 



                                       Projeto Educativo do Externato de Santa Clara 

43 

1.15.  Melhoria 

a) Melhorar a qualidade do Externato no Processo Educativo/Formativo, 

procurando o alcance das seguintes metas: 

b) Desenvolver um Plano de Formação Interno, abrangendo todo o Pessoal 

Docente e Não Docente, nas seguintes Áreas de competência: Técnicas de 

Ensino-Aprendizagem; Comunicação; Informática; Desenho de Materiais 

Pedagógicos; 

c) Participação de todos os Professores/Formadores em ações internas de partilha 

de boas práticas; 

d) Otimizar os meios informáticos já existentes no Externato (e já utilizados por 

todos), no sentido de facilitar o acesso à informação por parte dos 

Alunos/Formandos. Criar um “Externato de Santa Clara virtual” ao serviço da 

Comunidade Escolar e Formativa, nomeadamente os Alunos/Formandos. 

e) Todos os Alunos/Formandos utilizarem este sistema virtual, reconhecendo nele 

uma mais-valia em termos de eficácia pedagógica; 

f) Cooperar com outras Instituições do Ensino Básico, Secundário e Superior, no 

sentido da organização conjunta de: projetos de investigação, intervenção e 

formação, estágios curriculares de fim de curso, publicação conjunta de 

trabalhos e partilha de boas práticas entre Professores/Formadores do Externato 

de Santa Clara, com os seus pares dessas Instituições; 

g) Desenvolver um exercício de autoavaliação anual do funcionamento do 

Externato (análise de satisfação e avaliação de desempenho); 

h) Integrar uma rede de ensino/qualificação profissional a nível internacional 
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Capítulo VII 

1. PROCESSOS  

1.1. Estratégias de monitorização dos processos 

O desenvolvimento de uma abordagem de garantia de qualidade envolve quatro fases, que 

estão inter-relacionadas e que devem ser abordadas em conjunto. 

• A fase de Planeamento 

• A fase de Implementação 

• A fase de Avaliação 

• A fase Revisão 

As diferentes fases encontram-se descritas no Documento Base 

Como garante da transparência do sistema de garantia da qualidade, implementado ou 

a implementar, deverão ser publicitados, junto de todos os intervenientes no processo 

de certificação da qualidade, os objetivos da instituição e as metas para os atingir, as 

estratégias e os responsáveis pela sua operacionalização, os timings definidos, o 

avaliação do processo e dos resultados, os planos de melhoria implementados e, 

finalmente, a avaliação da própria revisão. 

1.2. Análise integrada dos resultados dos indicadores  

 
No final de cada ano letivo são analisados os resultados dos indicadores e compilados 

esses resultados num relatório de autoavaliação que tem por objetivo auxiliar a 

definição de objetivos para o ano seguinte. 

Caso sejam verificados desvios, é criado, com a participação de todos os stakeholders, 

um plano de ações de melhoria, baseado nos resultados dos indicadores. As conclusões 

decorrentes desse relatório de autoavaliação serão divulgadas no final de cada período 

letivo e no final de cada ano escolar, nomeadamente no conselho pedagógico, de modo 

a poder recolher sugestões que permitam a melhoria dos resultados obtidos. 

O respetivo relatório também estará disponível na escola para consulta das restantes 

partes interessadas. 
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1.2.1. Nível do Aluno/Formando 
 

• Avaliação do grau de desenvolvimento de competências nos domínios de 

formação Geral, Científica e Tecnológica, ao longo do ano, nos momentos de 

avaliação pré-definidos e envolvendo todos os intervenientes (segundo 

procedimentos descritos no Regulamento Interno). 

• Avaliação do grau de desenvolvimento de competências transversais, 

nomeadamente nas áreas de Cidadania, Ambiente e Desporto; 

• Avaliação da eficácia das medidas de recuperação. 

• Atender ao perfil do Aluno/formando à saída da escolaridade obrigatória 

 

1.2.2.  Nível dos recursos Humanos e Físicos 
 

• Avaliação da qualidade da intervenção dos Professores / Formadores; 

• Avaliação da capacidade de articulação da Gerência, Direção Pedagógica, 

Coordenadores de Projetos; Diretores de curso e Diretores de turma; 

• Avaliação do contributo das parcerias; 

• Avaliação da eficiência e da otimização dos recursos físicos. 

 

1.3. Diagnóstico estratégico 

Na definição do presente plano estratégico de intervenção tivemos em atenção os 

principais constrangimentos sentidos dos anos letivos transatos, através da observação 

direta e confirmados pelas ferramentas de autoavaliação interna, rumo à certificação 

alinhado com o quadro EQAVET. 

 

1.4. Metas e estratégias para o triénio 2019-2022 

Tendo em conta o plano estratégico e de forma a melhorarmos a nossa prestação, 

apontamos os seguintes objetivos prioritários: 

• Implementação certificação do SGQ, em alinhamento com o EQAVET; 

• Aquisição de uma nova cultura organizacional; 
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• Formação: Qualidade da formação/Desenvolvimento de novas oportunidades de 

formação. 

 
 

1.5. Avaliação do Projeto Educativo  

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto 

educativo deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de 

análise e de reflexão sobre a organização da estrutura educativa, como também num 

veículo de promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de 

constante aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade. 

A avaliação do projeto educativo será realizada no âmbito do Sistema de Gestão da 

Qualidade. Assim, a avaliação será efetuada através de: 

• Verificação da transposição dos objetivos definidos no Projeto educativo para os 

processos de ensino e de suporte do Externato Santa Clara, onde serão 

executados, monitorizados e avaliados; 

• Avaliação interna por ano letivo (alunos, encarregados de educação, 

professores, pessoal não docente e direção) 

• Acompanhamento do Mapa de indicadores 

• Auditorias internas (verificação no terreno do cumprimento e desenvolvimento 

do Projeto Educativo); 

• Auditorias externas 

 

Como documento de suporte à concretização do Projeto Educativo, o Plano Anual de 

Atividades é, por excelência, o documento de planeamento que define as atividades a 

desenvolver, em consonância com os princípios orientadores do Projeto Educativo. 
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CONCLUSÃO 
 
Preparar os alunos para o futuro é o nosso objetivo essencial. 

Estamos certos que será atingido, se conseguirmos manter os professores motivados e 

disponíveis para um ensino personalizado, potenciador do conhecer, fazer, ser, crescer 

e aprender a viver junto(s). 

 

O presente Projeto Educativo terá de ser encarado como um instrumento dinâmico 

virado para o futuro e terá que responder a grandes desafios. Assim, elencamos em 

síntese as principais linhas de força do Projeto Educativo:  

• Assegurar a aquisição de saberes e competências de natureza sociocultural, 

científica e técnica aos jovens e adultos;  

• Contribuir para a Formação dos jovens e adultos com respeito pelos valores 

fundamentais da liberdade, democracia e solidariedade;  

• Capacitar os jovens e os adultos para o exercício profissional qualificado sem 

descurar a possibilidade de prosseguimento de estudos; 

• Incitar os adultos ao reconhecimento das competências e à formação, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida;   

• Adotar práticas e modelos pedagógicos assentes na estrutura modular, 

pedagogia de projeto e pedagogia da individualização;  

• Adotar mecanismos de aproximação da Escola ao meio empresarial e à 

comunidade envolvente;  

• Manter e melhorar os mecanismos de inserção na vida ativa e de 

acompanhamento profissional dos diplomados;  

• Apostar na internacionalização da Escola, nos estágios e intercâmbios a realizar 

no espaço europeu e PALOP; 

• Apoiar manifestações de criatividade que evidenciem propensão para o 

empreendedorismo; 

• Adotar uma política de dotação de instalações, equipamentos e recursos 

humanos ajustada às necessidades da escola; 
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• Adotar uma postura de rigor na utilização dos recursos por forma a estabelecer 

o equilíbrio económico e financeiro da Escola. 

 
 


