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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo de Escola 2021-2024 atualiza o anterior Projeto Educativo, bem como a missão, 

visão e valores da escola e, em cumprimento com as políticas educativas, visa potenciar a melhoria 

organizacional e o sucesso escolar e educativo. 

Na sua elaboração foi considerado o Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, que estabelece o 

regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, 

regulando a sua criação, organização e funcionamento, bem como a tutela e fiscalização do Estado, 

assim como os seguintes documentos: 

 Projeto Educativo anterior (2015/2018); 

 Regulamento interno; 

 Planos anuais de atividades dos anos letivos 2015/2016 a 2019/2020; 

 Relatórios anuais de atividades dos anos letivos 2015/2016 a 2019/2020; 

 Relatório de Avaliação Externa, pela IGEC, de 2016; 

 Plano de ações de melhoria na EPCG, de 2016; 

 Relatório final de verificação de conformidade EQAVET, de 18 de março de 2020;  

 Relatório de Avaliação do Projeto Educativo 2015/2020 

 Resultados dos inquéritos realizados para o diagnóstico estratégico, de novembro de 2020; 

 Contributos dos órgãos, estruturas e intervenientes da comunidade educativa; 

O projeto pretende ser benéfico e funcional para a comunidade educativa, coerente com os 

princípios que estabelece, valorizando a responsabilização de cada um e de todos os membros da 

comunidade escolar em torno de um propósito comum. 

Com este projeto educativo pretende-se traçar o percurso da escola, materializar a sua singularidade 

e potenciar a melhoria organizacional e o sucesso escolar e educativo. 
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2. CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

2.1. Breve retrospetiva histórica da escola 

A Escola Profissional de Ciências Geográficas (EPCG) é uma escola secundária profissional pública, 

criada pela Portaria n.º 809/2000, de 22 de setembro, no quadro do regime jurídico do ensino 

profissional, consagrado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, e surge como resultado de 

um processo de transformação da Escola Profissional de Cartografia e Cadastro (EPCC), em 1991, por 

contrato-programa celebrado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 25/89, de 21 de janeiro, que tinha como 

promotor o já extinto Instituto Geográfico e Cadastral, atual Direção Geral do Território (DGT). 

Tendo sido reconhecida a relevância da experiência levada a efeito pela EPCC, dado o importante 

contributo do seu projeto pedagógico para a formação de jovens, na área das ciências geográficas, 

e para o desenvolvimento económico-social, procedeu-se à integração da EPCC na rede pública de 

estabelecimentos de ensino, com a denominação de Escola Profissional de Ciências Geográficas. 

Atualmente, a EPCG faz parte da rede de escolas profissionais do ensino público do Ministério da 

Educação. A sua atividade insere-se, a nível mais geral, no âmbito da ação do Ordenamento do 

Território e do Ambiente, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento profissional de técnicos 

para estas áreas, com ênfase para os sectores da Topografia, Cartografia, Sistemas de Informação 

Geográfica e Gestão do Ambiente. 

Em cumprimento com a Portaria n.º 809/2000, a EPCG encontra-se tutelada pelo Ministério do 

Ambiente e da Transição Energética, através da Direção-Geral do Território (DGT), e tutelada pelo 

Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

2.2. Meio físico e social 

A EPCG é uma escola de âmbito nacional, que tem formado técnicos provenientes de todo o país, 

com particular incidência para a Área Metropolitana de Lisboa. A grande maioria dos alunos da EPCG 

não provem do concelho de Lisboa, local onde a escola se situa, mas concelhos límitrofes. 

A singularidade da escola, no contexto da lusofonia, conduz de igual modo a que alguns jovens do 

Brasil e de países africanos de língua oficial portuguesa procurem a EPCG, conduzindo à constituição 

de uma comunidade multicultural. 
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2.3. Dimensões, condições físicas e instalações da escola 

A EPCG é considerada uma escola pequena, em número de alunos, no contexto geral das escolas 

secundárias. Funciona em instalações da Direção-Geral do Território (DGT), organismo público 

nacional do Ministério do Ambiente e da Transição Energética ao qual, entre outras incumbências, 

compete difundir orientações e critérios técnicos que assegurem uma adequada organização, 

valorização e utilização do território nacional, criar e manter as bases de dados geográficos de 

referência, nomeadamente do Sistema Nacional de Informação Geográfica, do Sistema Nacional de 

Informação Territorial e do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral e 

garantir a manutenção da rede geodésica nacional e a produção de cartografia nacional de 

referência. 

A escola encontra-se no piso 2 do edifício 1 da sede da DGT, no n.º 107 da Rua Artilharia Um, em 

Lisboa, considerando-se que as instalações apresentam uma boa qualidade construtiva e têm vindo 

a ser adaptadas às necessidades da escola tendo-se, ao longo do tempo, melhorado a sua 

funcionalidade. 

2.4. Áreas e modalidades de qualificação 

Por força do seu passado, a EPCG tem o enfoque da sua atividade no âmbito da ação do 

ordenamento do território e do ambiente, que, e de acordo com a Classificação Nacional de Áreas 

de Educação e Formação em vigor, se enquadra nas áreas de formação “Arquitetura e Urbanismo” 

e “Proteção do Ambiente”. 

A oferta formativa da EPCG está centrada principalmente na formação inicial de jovens, qualificação 

atingida através de cursos profissionais, de nível secundário, que privilegia a inserção na vida ativa e 

permite o prosseguimento de estudos. Na sequência da entrada em vigor, em outubro de 2010, do 

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), através da Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho, todos os 

cursos profissionais da EPCG estão classificados como nível 4, com dupla certificação, ou seja, 

garantem, simultaneamente, a conclusão do ensino secundário e a preparação para o exercício de 

uma profissão. A EPCG apresenta condições para ministrar os seguintes cursos profissionais: 
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Área de formação Cursos profissionais 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Topógrafo-Geómetra 

Técnico/a de Sistemas de Informação Geográfica 

Técnico/a de Cartografia - Variantes de Cartógrafo e de Fotogrametrista 

Proteção do Ambiente Técnico/a de Gestão do Ambiente 

2.4.1. Formação inicial de jovens 

A EPCG integra a rede de escolas profissionais do ensino público do Ministério da Educação, de 

acordo com a oferta de cursos profissionais programada anualmente pela Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP) em articulação com as Comunidades 

Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. Para esse efeito, a EPCG encontra-se associada à 

Comunidade Intermunicipal de Lisboa Norte da Área Metropolitana de Lisboa. 

Os cursos profissionais da EPCG seguem o que se encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 10 de julho, nomeadamente currículos, princípios orientadores da sua conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram 

os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Por outro lado, a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, procede à regulamentação dos cursos 

profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional. 

Em articulação com os diplomas já identificados, os seus planos de estudos são organizados pelos 

seguintes diplomas: 

 Curso de Topógrafo-Geómetra - Portaria n.º 1298/2006, de 22 de novembro; 

 Curso de Técnico/a de Sistemas de Informação Geográfica - Portaria n. º 1318/2006, de 23 de 

novembro;  

 Curso de Técnico/a de Cartografia, nas variantes de Cartógrafo e de Fotogrametrista - 

Portaria n.º 1304/2006, de 23 de novembro; 

 Curso de Técnico/a de Gestão do Ambiente - integrado no QNQ, através da publicação no 

Boletim do Trabalho do Emprego n.º 20, de 29 de maio de 2017, Boletim do Trabalho do 

Emprego n.º 27, de 22 de julho de 2020. 

Dos cursos discriminados, a escola ministra atualmente dois cursos: curso de Técnico/a de Sistemas 

de Informação Geográfica e curso de Técnico/a de Gestão do Ambiente. 
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2.4.2. Formação contínua para o exterior 

Considerando a importância que representa, hoje em dia, a educação e formação profissional no 

aprofundamento de conhecimentos e na melhoria das práticas ao longo da vida, a EPCG oferece 

formação contínua para atualização profissional de técnicos e utilizadores de informação geográfica 

e cadastro predial. 

Através do Centro de Formação Maria Borges de Medeiros, a EPCG pode ministrar ações de 

formação acreditadas para docentes, nas suas diversas modalidades. 

A EPCG tem, de igual modo, autorização da DGT e da DGEstE para ministrar o curso de formação 

complementar em cadastro predial previsto na Lei n.º 3/2015, de 9 de janeiro, de acordo com o que 

se encontra fixado na Portaria n.º 380/2015, de 23 de outubro. 

2.5. Financiamento 

O financiamento público da EPCG proveniente do Orçamento de Estado, de acordo com o definido 

na Portaria de criação da escola, é assegurado, em partes iguais, pelo Ministério de Educação e pelo 

Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Nos encargos a suportar por cada um dos 

ministérios, devem ser considerados os recursos disponibilizados por cada uma das partes, 

designadamente os relativos a instalações, equipamento e pessoal. 

As instalações da EPCG têm sido garantidas na totalidade pela Direção Geral do Território e os 

pagamentos de equipamento e pessoal têm  sido assegurados pelo Ministério da Educação, através 

do Orçamento de Estado e por receitas próprias. 

Devido à transferência de competências do Ministério da Educação para as autarquias locais, de 

acordo com o Despacho n.º 203-A/2020, de 07 de janeiro, a Câmara Municipal de Lisboa passou a 

assegurar as despesas com pessoal não docente, comunicações, limpeza e higiene, e material de 

escritório. 
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3. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Para melhor se compreender a organização da EPCG é possível visualizar, no Anexo 1, o organograma 

atualizado a 30 de abril de 2021. 

3.1. Órgãos de direção, administração e gestão 

Os órgãos de direção, administração e gestão encontram-se estruturados como estipulado na 

Portaria n.º 809/2000, de 22 de setembro, diploma de criação da escola, sendo compostos por 

direção, conselho pedagógico, conselho administrativo e financeiro, e conselho consultivo. 

3.2. Direção 

A direção é composta por diretor executivo, diretor pedagógico e vogal. O diretor executivo exerce 

também a presidência do conselho pedagógico. 

A atual direção iniciou funções a 1 de abril de 2015, sob proposta da DGT e nomeação da DGEstE. 

Posteriormente, entre 1 de outubro de 2017 e 8 de janeiro de 2018, apenas se encontravam 

nomeados o diretor executivo e o diretor pedagógico. Desde o dia 9 de janeiro de 2018, com a 

nomeação do vogal, a direção tem funcionado em pleno. 

3.3. Conselho Pedagógico 

No início do ano letivo 2015/16, foi necessário nomear o Conselho Pedagógico. Posteriormente, 

existiu uma recondução dos membros do Conselho Pedagógico, em 23 de novembro de 2017. 

O Conselho Pedagógico deve ser constituído por docentes da escola que possam exercer um 

mandato de 4 anos, em conformidade com o n.º1 do artigo 25.º do do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, de modo a que possam fazer 

parte da Secção de Avaliação de Desempenho Docente e exercer a função de avaliadores, de acordo 

com a legislação vigente. 

A escola tem, em exercicio de funções, um único professor do quadro na área científica e, na área 

sociocultural, tem dois professores de carreira, sendo um do quadro e o outro o diretor pedagógico 

da escola (em continuidade de funções). Na área tecnológica, a escola tem somente um técnico 
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especializado em continuidade de funções, o vogal da direção. Os restantes docentes em exercício 

de funções são contratados. 

Assim, dado que a lista de candidatos que se poderia apresentar entre os docentes mais qualificados, 

e que reúnem todas as condições necessárias ao exercício dos cargos, seria composta pelos docentes 

que são os atuais coordenadores de departamento, foram nomeados todos os elementos do 

Conselho Pedagógico que se encontravam em funções, por um mandato de quatro anos. 

3.4. Conselho Administrativo e Financeiro 

O conselho administrativo e financeiro é o órgão deliberativo da escola em matéria administrativa e 

financeira. Este conselho é constituído pelo director executivo, que preside, pelo vogal da direcção 

e pelo responsável pelo sector administrativo da escola. 

Compete ao conselho administrativo e financeiro elaborar e aprovar o plano financeiro e o projecto 

de orçamento anual, tendo em conta o plano de atividades da escola; elaborar, no início de cada ano 

civil, o relatório de contas de gerência do exercício anterior; adotar os instrumentos de gestão 

legalmente previstos; garantir a correcta aplicação dos recursos financeiros disponíveis, face aos 

objectivos educativos e pedagógicos estabelecidos; autorizar, dentro dos limites legais, a realização 

de despesas e respectivo pagamento, no âmbito da gestão corrente, em obediência às normas que 

disciplinam a administração financeira do Estado; garantir a transição dos saldos da conta de 

gerência para o ano seguinte; cobrar e arrecadar receitas; pronunciar-se sobre os assuntos de gestão 

financeira e patrimonial que lhe sejam submetidos pela direção e prestar contas da gestão 

efectuada, nos termos da lei. 

3.5. Conselho Consultivo 

O Conselho é constituído por representantes da DGT, da DGEstE, da sociedade civil e da escola. 

Compete-lhe pronunciar-se sobre o projeto educativo e plano anual de atividades, assim como 

propor iniciativas que considere relevantes para a prossecução dos objetivos e das atividades da 

escola. 
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3.6. Departamentos curriculares 

As diferentes áreas disciplinares estão agrupadas do seguinte modo: 

Departamento Sociocultural 

Grupos de recrutamento: 300 (Português), 330 (Inglês), 420 (Área de Integração), 620 (Educação 

Física), 550 (Tecnologias de Informação e Comunicação) e 910 (Educação Especial); 

Departamento Científico 

Grupos de recrutamento: 500 (Matemática), 510 (Física e Química), 520 (Biologia e Geologia) e 420 

(Geografia); 

Departamento Tecnológico 

Técnicos especializados para Aplicações Informáticas, Conservação da Natureza, Métodos Geo-

cartográficos, Ordenamento do Território, Ordenamento do Território e Ambiente, Qualidade 

Ambiental e Sistemas de Informação Geográfica. 

 

3.7. Diretores de turma 

Com o objetivo de garantir uma estreita coordenação entre pais/encarregados de educação e a 

escola, os diretores de turma promovem regularmente reuniões e contactos presenciais, telefónicos 

ou pelas vias de correio postal e eletrónico. 

É uma estrutura intermédia importante na vida da escola que tem, entre outros objetivos, como 

objetivo , promover a participação dos pais e EE na vida da escola, e promover a formação integral 

dos alunos e o seu sucesso escolar. Os diretores de turma realizam, de uma forma sistemática e 

regular, o encaminhamento de alunos para os apoios educativos. O papel dos diretores de turma 

incide também na promoção de comportamentos éticos e da socialização dos alunos e saudável 

relacionamento entre pares, prevenção e correção da indisciplina, o que implica uma ligação 

permanente com os encarregados de educação. No que diz respeito à prevenção do abandono 

escolar e promoção do sucesso escolar, destaca-se a articulação constante com o diretor 

pedagógico.  
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3.8. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Através da publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, foi estabelecido o regime jurídico 

da educação inclusiva, do qual se destaca que, dentro do conjunto de recursos específicos a mobilizar 

para responder às necessidades educativas de todos e de cada um dos jovens ao longo do seu 

percurso escolar, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) tem diversas 

competências. De acordo com o n.º 8 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, a EMAEI tem como 

competências, entre outras, propor as medidas de suporte à aprendizagem; acompanhar e 

monitorizar a aplicação dessas medidas; prestar aconselhamento aos docentes na implementação 

de práticas pedagógicas inclusivas; elaborar relatórios técnico-pedagógicos; elaborar programas 

educativos individuais e planos individuais. 

Na EPCG, a EMAEI é composta pelo diretor pedagógico (que preside), por todos os diretores de 

turma da escola e pela docente de educação especial. Apesar de se encontrar prevista a integração 

de um psicólogo nesta equipa desde o ano letivo 2019/2020, tal só foi possível a partir do ano letivo 

2020/2021. 

3.9. Serviços da Ação Social Escolar 

Dada a dimensão da escola, não estão afetos aos serviços da Ação Social Escolar (ASE) meios 

técnicos e humanos em regime de exclusividade, sendo as funções adstritas a esta área 

desempenhadas pelos serviços administrativos e financeiros da escola. 

3.10. Biblioteca 

A biblioteca da EPCG, designada por BiGeo, não se encontra integrada na rede de bibliotecas 

escolares, devido às dimensões reduzidas desta escola, pelo que também não dispõe de um 

professor bibliotecário atríbuido. 

A biblioteca foi inaugurada em 2012 e, desde então, pretende assegurar a concretização de um 

conjunto de objetivos: 

 Disponibilizar os recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de um fundo documental 

adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projetos de trabalho; 

 Integrar os materiais impressos, audiovisuais e informáticos e favorecer a constituição de 

espólio organizado em diferentes categorias; 
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 Providenciar acesso aos recursos e às oportunidades que confrontem os alunos com ideias, 

experiências e opiniões diversificadas; 

 Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, 

tratamento e produção de informação; 

 Estimular nos alunos a leitura e o interesse pela cultura; 

 Ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem as 

situações de aprendizagem. 

O serviço na biblioteca escolar é assegurado, sem caráter de exclusividade, por um professor, por 

um assistente técnico e por um assistente operacional. 

3.11. Educação para a cidadania 

Após a alteração do currículo dos ensinos básico e secundário, dos princípios orientadores e da sua 

conceção, da operacionalização e da avaliação das aprendizagens, através do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, e da publicação do novo regulamento dos cursos profissionais de nível 

secundário, através da Portaria n.º235-A/2018, de 23 de agosto, a EPCG definiu a sua Estratégia de 

Educação para a Cidadania (ECC), sob o lema SER+, tendo em consideração, para além destes 

diplomas, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, o Referencial de Formação dos cursos em funcionamento da escola e o 

Projeto Educativo da escola em vigor, entre outros documentos basilares, como a Carta do Conselho 

da Europa sobre a Educação para a Cidadania Democrática. 

Para a operacionalização da EEC, foi criada a Equipa de Educação para a Cidadania, designada em 

cada ano letivo, formada por todos os diretores de turma, estando a sua coordenação a cargo de um 

dos seus membros. 

Foi decidido que a implementação desta educação é efetuada de três modos: na sala de aula como 

parte do currículo, em ação na cultura da escola e em parceria com a comunidade (no exterior das 

da escola). 

O formato de educação para a cidadania preconizado está alicerçado numa abordagem a toda a 

escola (Whole School Approach) e estrutura-se nos 3C da Educação para Cidadania Democrática e 

para os Direitos Humanos: “Currículo; Cultura e Comunidade”. Em sintonia com esta abordagem, a 

sua operacionalização ocorre em três contextos: na sala de aula como parte do currículo, em ação 

na cultura da escola e em parceria com a comunidade (no exterior da escola). 
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A componente de Cidadania e Desenvolvimento é uma área de trabalho transversal, onde se cruzam 

contributos das diferentes componentes de formação, disciplinas e Unidades de Formação de Curta 

Duração (UFCD) com os domínios da Educação para a Cidadania, através do desenvolvimento e 

concretização de projetos e atividades pelos alunos. A forma de implementação é a constante na 

alínea d) do ponto 4 do n.º 7 do artigo 10º, da Portaria n.º 235-A/2018, ou seja, através do 

“desenvolvimento de temas e projetos, sob a coordenação de um dos professores ou formadores da 

turma”. Na EPCG esta coordenação está a cargo do Diretor de Turma, em articulação com os outros 

membros da equipa de Educação para a Cidadania. 
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4. COMUNIDADE ESCOLAR 

4.1. Alunos 

A população-alvo dos cursos ministrados é a de jovens que tenham concluído o ensino básico e que 

pretendam ingressar num curso profissional que os qualifique para o primeiro emprego ou que lhes 

permita o prosseguimento de estudos. 

Até ao ano de 2012, ingressavam maioritariamente na escola alunos com habilitações superiores ao 

9º ano de escolaridade e inferiores ao 12º ano de escolaridade, que já tinham outras experiências 

de ensino secundário e as abandonavam por não corresponderem aos seus objetivos. Ainda que em 

menor número, a escola também recebia jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendiam 

continuar os seus estudos em simultâneo com uma formação profissional que os habilitasse a 

ingressar no mercado de trabalho e a desempenhar uma profissão. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, deixou de ser possível a inscrição de 

jovens com mais de 20 anos de idade, o que tornou inviável a frequência destes cursos a muitos dos 

alunos com as características acima descritas. 

No cumprimento do referido diploma, esta escola teve, nos últimos anos, recusado muitas inscrições 

de jovens que, não tendo concluído o 12º ano de escolaridade, já têm mais de 20 anos e 

consequentemente lhes está vedado este tipo de formação, o que se refletiu num decréscimo 

acentuado no número de alunos da escola. No entanto, durante a vigência do anterior Projeto 

Educativo foi invertida a tendência (Anexo 2), e o número de alunos subiu de 25, em 2015/2016, 

para 85, em 2019/2020. 

Apesar de, nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019, a escola apenas ter o curso de Técnico de 

Gestão do Ambiente em funcionamento, no ano letivo 2019/2020 foi possível reabrir o curso de 

Técnico de Sistemas de Informação Geográfica – em Anexo 3. 

No ano letivo de 2020/2021, a população escolar é composta por 87 alunos, dos quais 59 frequentam 

o curso de Técnico de Gestão do Ambiente e 28 frequentam o curso de Técnico de Sistemas de 

Informação Geográfica. A distribuição dos alunos pelos cursos está referenciada no Anexo 4.  

A população escolar é constituída por jovens entre os 15 e os 23 anos de idade, residentes em 11 

concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (Almada, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras 

Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira), e de 8 nacionalidades distintas: Portuguesa, Angolana, 

Brasileira, Cabo Verdeana, Chinesa, Guineense, Moçambicana e São Tomense. 
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Através da aplicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, 14 alunos estão abrangidos por medidas de 

Educação Inclusiva (anteriormente designada Educação Especial), segundo a distribuição 

representada no Anexo 5. 

O nível socioeconómico dos alunos é bastante variável, desde os que provêm de famílias com 

recursos económicos elevados e qualificações de nível superior, a outros com parcos recursos 

económicos que necessitam de trabalhar para se manterem a estudar. Existem famílias de vários 

estratos socioeconómicos, com predominância da classe média baixa. 

Em 2020/2021, a escola fez a gestão dos subsídios ASE de três alunos do escalão A, nove alunos do 

escalão B e de um aluno no escalão C, num total de treze alunos, conforme Anexo 6. Em suma, 

atualmente cerca de 15% de alunos da EPCG são subsidiados pela ASE. Alguns alunos, apesar de 

graves carências económicas, não têm direito a esses subsídios, por não estarem plenamente 

integrados em agregados familiares no nosso país e, consequentemente, não preencherem os 

requisitos para a atribuição destes subsídios. Trata-se, principalmente, de alunos provenientes de 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

4.2. Pessoal docente 

O corpo docente da EPCG é constituído por professores do Ministério da Educação para as disciplinas 

das componentes sociocultural e científica. As disciplinas da componente tecnológica são, 

maioritariamente, asseguradas por técnicos especializados, com experiência profissional ligada aos 

temas que lecionam, pelo que, geralmente acumulam as funções letivas com as atividades 

profissionais que exercem em outras instituições públicas ou empresas privadas. 

Tal como é possível visualizar pelo Anexo 1, o serviço docente na EPCG é assegurado por 31 

professores, dos quais 5 do Quadro de Escola, 2 de Quadro de Zona Pedagógica, 2 em comissão de 

serviço, 12 docentes contratados para horários completos ou incompletos e 12 técnicos 

especializados contratados para horários completos ou incompletos. 

Dos 5 professores do Quadro de Escola, 3 encontram-se em mobilidade: dois ao abrigo da alínea b) 

do artigo 68º do Estatuto da Carreira Docente e o terceiro em comissão de serviço. 

4.3. Técnicos superiores 

No início do ano letivo de 2020/2021, a EPCG foi informada que após apreciação do Plano de 

Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário submetido pela EPCG, no âmbito do Programa 
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Nacional para a Promoção do Sucesso e Inclusão Educativos, foi atribuído à escola um novo recurso 

humano – um psicólogo.  

Desde então, o psicólogo passou a integrar a EMAEI e a participar nos projetos de cariz social da 

escola. 

4.4. Pessoal não docente 

O corpo de pessoal não docente que desempenha funções na EPCG é constituído por 7 assistentes, 

dos quais 3 são assistentes técnicos e 4 são assistentes operacionais, com contratos em funções 

públicas por tempo indeterminado. Ao abrigo do Despacho n.º 203-A/2020, de 07 de janeiro, a 1 de 

setembro de 2020, os 7 assistentes foram transferidos do mapa de pessoal da Escola para o mapa 

de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa. 

A avaliação de desempenho de pessoal não docente faz-se de acordo com o SIADAP. 

4.5. Composição da direção 

A direção da escola é composta por dois elementos do Mapa de Pessoal da DGT, nomeadamente a 

Diretora Executiva e o Vogal, que exercem funções na EPCG em regime de comissão de serviço, e 

apenas o Vogal tem funções de docência. O diretor pedagógico, professor de carreira, também se 

encontra em comissão de serviço nesta escola, e também exerce funções de docência. 
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5. REDE, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

A EPCG tem uma vasta rede de stakeholders que têm grande influência na sua ação formativa. 

Destes, destacam-se a Direção-Geral do Território, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. , a Câmara Municipal de Lisboa e 

a Junta de Freguesia de Campolide. 

Por outro lado, a EPCG tem um vasto grupo de stakeholders, em Portugal e em outros países 

europeus, cuja cooperação se encontra articulada através de parcerias estabelecidas e de protocolos 

firmados. 

5.1. Parcerias 

Para efeitos de coordenação de esforços com vista a promover candidaturas conjuntas e à realização 

de projetos no âmbito do Programa Erasmus+ (programa europeu que apoia a educação, a 

formação, a juventude e o desporto), a EPCG estabeleceu um conjunto de parcerias com outras 

escolas profissionais e entidades de investigação de outros países europeus (Anexo 7). 

5.2. Protocolos 

A EPCG tem firmado, ao longo dos últimos anos, um vasto conjunto de protocolos com os seus 

stakeholders, tal como se pode observar na lista constante no Anexo 8. Estes protocolos foram 

estabelecidos em diversos contextos, sendo que se destacam os protocolos com vista à realização 

da formação em contexto de trabalho. 
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6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Para efetuar um diagnóstico estratégico à EPCG, foram contactados os stakeholders da escola para 

promover a sua participação, aos quais  foram dirigidos inquéritos. 

Após a análise aos contributos dos stakeholders e a compilação dos resultados recolhidos, foi 

possível efetuar a análise SWOT, na qual se identificaram forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças à escola. 

 

Forças 

• Escola afetiva, solidária, autónoma e comprometida com o sucesso dos alunos; 

• Ambiente tranquilo, com cultura organizacional de proximidade (escola e turmas de pequena 

dimensão); 

• Múltiplos projetos e atividades interdisciplinares; 

• Oferta formativa diferenciadora e facilitadora no ingresso no mundo do trabalho, que satisfaz 

as expetativas iniciais dos alunos; 

• Medidas de reforço educativo (apoios e recuperações); 

• Utilização de tecnologias em contexto educativo; 

• Existência de aulas práticas em laboratório (Física e Química, Biologia e Geologia, Tecnologias 

de Informação e Comunicação, Sistemas de Informação Geográfica); 

• Acompanhamento individual do aluno, com forte articulação com os EE, durante todo o 

curso: ensino presencial, ensino à distância e períodos de FCT e de PAP; 

• Boas parcerias externas (para realização de Formação em Contexto de Trabalho e de projetos 

sociais, acolhimento de alunos do estrangeiro) e intercâmbio institucional com a DGT; 

• Gestão aberta (boa recetividade a novos projetos, novas estratégias de ensino, aquisição de 

recursos e formação do pessoal); 

• Trabalho colaborativo dentro da comunidade escolar; 

• Enfoque na educação para a cidadania, assumindo um papel de agente estratégico; 

• Grande abertura e disponibilidade da escola para o diálogo e cooperação interinstitucional;  

• Facilidade de comunicação entre a EPCG e os seus parceiros; 

• Valorização da avaliação de resultados numa perspetiva de melhoria contínua;  

• Adoção de metodologias participativas com alunos, encarregados de educação e 

organizações da sociedade civil;  
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• Flexibilidade e capacidade de ajustamento dos planos para melhor responder a dificuldades/ 

desafios; 

• Relação de confiança estabelecida entre a escola e as entidades parceiras; 

• Trabalho de grande importância na formação de técnicos de Topografia, Cartografia, 

Sistemas de Informação e Gestão do Ambiente; 

• Conhecimento das práticas laboratoriais e responsabilidade no ambiente de trabalho dos 

alunos; 

• Na generalidade, os alunos gostam de trabalhar em equipa, estão motivados e têm razoável 

capacidade de argumentação; 

• Formação direcionada para a parceria aluno-entidade; 

• Articulação da EPCG com possíveis entidades empregadoras para apoiar alunos após a 

formação. 

 

Fraquezas 

• Corpo docente insuficiente e instável, que dificulta o trabalho colaborativo plurianual; 

• Alguns docentes com carga horária semanal reduzida, o que dificulta a sua integração na 

comunidade escolar; 

• Inexistência de um programa para registo de sumários/assiduidade/ direção de turma (gera 

baixa produtividade aos diretores de turma); 

• Pouca participação dos pais/encarregados de educação; 

• Inatividade da Associação de Estudantes; 

• Ausência de delegados de turma nas reuniões do Conselho Pedagógico ou da Direção; 

• Realização pouco frequente de inquéritos à comunidade; 

• Falta de trabalho continuado e consistente, de promoção e divulgação da escola; 

• Falta de divulgação das atividades internas da escola à comunidade; 

• Falta de espaços físicos, nomeadamente: lugares de estacionamento, ginásio próprio para 

atividade física, sala de associação de estudantes, salas para trabalho autónomo para aluno 

e professor devidamente apetrechadas, e espaços exteriores para convívio de alunos; 

• Falta de condições de algumas salas, como por exemplo aquecimento; 

• Desatualização / falta de algum equipamento (desportivo, informático); 

• Dificuldades no acesso à internet; 

• Sala de convívio dos alunos necessita de renovação; 

• Visitas de estudo em número insuficiente; 
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• Carga horária excessiva, horários pouco flexíveis a alterações com elevada concentração de 

disciplinas teóricas; 

• Existência de muitas aulas teóricas; 

• Elevado número de alunos com dificuldades de aprendizagem, e pouca autonomia; 

• Inexistência prévia de instrumentos para o regular funcionamento do Serviço de Psicologia e 

Orientação, recentemente implementado;  

• Inexistência de ensino misto, em período de pandemia; 

• Os alunos consideram que a dimensão reduzida da EPCG constitui uma limitação a uma futura 

integração num ambiente social mais alargado; 

• Fraca participação dos docentes na organização do Regulamento Interno, na seleção e 

definição de objetivos educativos e no plano de formação de professores. 

• Alunos com fraco desempenho na expressão oral e escrita, no raciocínio matemático e no 

conhecimento de informática; 

 

Oportunidades 

• Gosto dos alunos pela Geografia (3.º ciclo) e pelo tema do ambiente desperta interesse na 

oferta formativa da escola; 

• O gosto de alguns alunos por espaços mais pequenos; 

• Reconhecimento de entidades externas pelo trabalho desenvolvido em diferentes domínios 

(social, formativo, profissional); 

• A oferta formativa disponibilizada pela escola permite a progressão de estudos; 

• Localização central na cidade de Lisboa, com boas acessibilidades; 

• EPCG pode contar com o apoio da DGT na divulgação da formação em Topografia e em 

Cartografia; 

• Participação da EPCG nas ações de formação profissional juntando formandos da DGT e 

externos, e ainda formadores da própria DGT; 

• A EPCG pode promover uma aproximação ao Ministério da Justiça com vista a contribuir com 

a formação no quadro das habilitações técnicas necessárias, ou seja, os cursos tecnológicos 

de nível secundário (Balcão Único do Prédio (BUPi)). 
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Ameaças  

 Desconhecimento da escola (alunos, pais, Ministério da Educação, Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional); 

 Situação muito difícil do mercado de trabalho nas componentes de Topografia, Cartografia e 

Gestão do Ambiente; 

 Falta de confiança no ensino profissional; 

 Ausência de carreira para técnicos especializados; 

 Falta de alunos para abrir cursos de desenhador-cartógrafo e de topógrafo-geómetra; 

 A existência de uma escola na proximidade de maior dimensão e com maior número de 

alunos, e com maior capacidade de captação de alunos; 

 Faltam alunos com formação inicial na área das técnicas de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo. 
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7. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA ESCOLA 

Após a análise ao diagnóstico estratégico, foi possível identificar a missão, a visão e os valores da 

escola, fruto do contributo de todos os parceiros. 

 

Missão 

A EPCG tem como missão o sucesso dos alunos, pessoal e profissional, focando a sua formação nas 

áreas do estudo do território e do ambiente, possibilitando a progressão académica, programas de 

intercâmbios internacionais, que facilitam a inserção na vida ativa, através da articulação com 

entidades empregadoras. Promove uma educação inclusiva, orientada para a cidadania ativa, 

praticando uma cultura humanista. 

 

Visão 

A EPCG é uma escola inclusiva de todos e para todos, que se expande na busca de oportunidades 

que visam contribuir para a autonomia, responsabilidade e pensamento crítico dos alunos, em 

articulação com os encarregados de educação e com os parceiros institucionais, apostando na 

diferença e no enriquecimento das aprendizagens onde cada um encontra o seu valor. 

 

A EPCG rege-se pelos seguintes valores: 

1. INCLUSÃO 

Promoção de uma educação de sucesso para todos, respondendo a todos, independentemente 

das suas características individuais. 

 

2. RESPONSABILIDADE 

Condição de envolver a comunidade escolar com vista a uma sociedade dinâmica, inclusiva e 

sustentável, dotando-a das ferramentas necessárias para enfrentar os desafios pessoais, 

profissionais e sociais. 

 

3. HUMANISMO 

Conceção de escola como comunidade de entreajuda e solidariedade, onde se aprende a estar e 

a gostar do outro, e se educa para uma cidadania ativa.  
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4. COMPROMISSO 

Promoção do comprometimento de cada um dos seus elementos consigo próprio e com os 

outros. 

 

5. AUTONOMIA 

Condição de desenvolvimento pessoal, social e profissional que permite explorar ideias 

contribuindo para o sentido de responsabilidade, iniciativa e inovação. 

 

6. PROXIMIDADE 

Condição que facilita a comunicação entre os diferentes elementos da comunidade. 

 

7. CONHECIMENTO 

Condição de dominar a informação, desenvolvendo a capacidade e vontade de praticar e 

experimentar. 
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8. OBJETIVOS E METAS 

Neste Projeto Educativo, enquanto documento estrutural da orientação estratégica da ação da 

EPCG, foram definidos vários eixos prioritários de atuação, articulados entre si, que integram vários 

objetivos centrais, a saber: 

I.- Eixo de atuação - Sucesso escolar 

 Melhorar o sucesso dos alunos; 

 Praticar uma educação inclusiva; 

 Estruturar a componente de Cidadania e Desenvolvimento como área de trabalho transversal 

abrangendo toda a escola - Whole School Approach; 

 Promover decisões conscientes e hábitos de vida saudável (física e mental); 

 Promover a educação ambiental e a sustentabilidade; 

 Melhorar competências; 

 Promover a BiGeo; 

II.- Eixo de atuação - Envolvimento e participação de toda a comunidade 

 Educar para a Solidariedade e prática do Voluntariado; 

 Envolver ativamente os parceiros; 

 Acompanhar a vida dos alunos diplomados; 

III.- Eixo de atuação - Administração e gestão da escola 

 Melhorar recursos tecnológicos; 

 Melhorar a organização e gestão da escola; 

 Melhorar o desempenho dos recursos humanos da escola; 

IV.- Eixo de atuação - Sustentar a missão e a visão da escola 

 Promover os cursos profissionais da escola; 

 Formação contínua orientada para o exterior; 

V.- Eixo de atuação - Autoavaliação e melhoria de qualidade 

 Autoavaliação e melhoria de qualidade. 
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I. Eixo de atuação: Sucesso escolar 
 

Objetivo central Objetivos estratégicos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

Melhorar o sucesso dos 
alunos 

Melhorar dos resultados de aprendizagens Manter a taxa de conclusão dos módulos 
e/ou UFCD, no nº total de alunos, e por 
ano letivo, acima dos 85%. 

(n.º total de módulos e UFCD avaliados 
com sucesso) / (n.º total de módulos e 
UFCD lecionados). 

Pautas finais das 
classificações finais obtidas 
pelos alunos em cada ano 
letivo. 

Reduzir a taxa de absentismo às aulas 
para um valor médio anual abaixo dos 
8%. 

(n.º total de faltas de presença) / (n.º 
total de aulas a assistir). 

Registos de assíduidade 
anexos enviados aos EE no 
final do período letivo. 

Reduzir a taxa de abandono escolar Manter a taxa de desistência em 0%. (n.º de alunos do ciclo de estudos que 
concluíram o curso) / (n.º total de 
alunos do ciclo de estudos que 
deveriam ter concluído o curso). 

Pautas finais das 
classificações finais obtidas 
pelos alunos de 3.º ano em 
cada ano letivo. 

Adequar sempre o perfil do aluno ao local 
de estágio, tentando potenciar ao máximo 
a sua empregabilidade. 

Manter a média anual das classificações 
de FCT acima dos 16,5 valores. 

Média anual das classificações de FCT. Pautas finais das 
classificações finais das FCT 
obtidas pelos alunos em 
cada ano letivo. 

Envolver os alunos nas tomadas de decisão 
respeitantes ao seu percurso escolar 
(temas de FCT, e tema de PAP, atividades 
no contexto da Educação para a Cidadania) 

Realizar uma reunião de preparação de 
cada período de FCT, por turma, com a 
coordenação do Diretor de Curso, para 
relembrar as regras definidas no 
respetivo regulamento, esclarecer 
dúvidas e promover o preenchimento de 
formulários de propostas de projetos 
para cada aluno; 
Realizar uma reunião de preparação do 
projeto de PAP, por turma, com a 
coordenação de Diretor de Turma e 
Diretor de Curso, para relembrar as 
regras definidas no respetivo 
regulamento, para esclarecer dúvidas.  

N.º de reuniões realizadas por ano 
letivo. 

Formulários de temas de 
FCT preenchidos por cada 
aluno; 
Propostas de PAP 
apresentadas por cada 
aluno. 

Manter a escola envolvida em projetos de 
mobilidade de alunos no âmbito do 
Programa Erasmus+ 

Garantir que, nos próximos três anos 
letivos, pelo menos uma das 
candidaturas a projetos de mobilidade 
de alunos submetida no âmbito do 

N.º projetos de mobilidade de alunos 
no âmbito do Programa Erasmus+ 
aprovados. 

Relatório Anual de 
Atividades. 
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Objetivo central Objetivos estratégicos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 
Programa Erasmus+ seja aprovada pela 
Comissão Europeia. 

Praticar uma educação 
inclusiva 

Diversificar e adequar estratégias e 
metodologias de ensino 

Identificar as medidas universais e 
seletivas a aplicar aos novos alunos até 
ao final do 1.º período. 
Aplicar as medidas universais e seletivas 
aos alunos sinalizados no ano letivo 
anterior até ao fim do primeiro mês de 
aulas. 

Data de aplicação das medidas. Atas da EMAEI. 

Prestar apoios educativos disciplinares e 
de ensino especial 

Decidir, até ao fim da primeira quinzena 
de aulas de cada período, quais são os 
apoios educativos a disponibilizar. 

Data de decisão. Ata de reunião de direção. 

Estruturar a 
componente de 
Cidadania e 
Desenvolvimento como 
área de trabalho 
transversal abrangendo 
toda a escola - Whole 
School Approach 

Integrar a EC na sala de aula como parte do 
Currículo 

Envolver metade das disciplinas de cada 
plano de estudos por turma, em 
contexto de sala de aula, na abordagem 
da EC, em cada ano letivo.  

N.º de disciplinas que, em contexto de 
sala de aula, focaram assuntos relativos 
aos domínios da EC e identificação dos 
domínios focados. 

Propostas de atividades 
para o PAA. Atas de CT. 

Integrar a EC na Cultura da escola, 
envolvendo todos os membros da 
comunidade educativa 

Envolver todos os membros da 
comunidade educativa (alunos, PD e 
PND, Pais /EE) em, pelo menos, duas 
atividades por ano letivo. 

N.º de atividades realizadas dirigidas a 
toda a comunidade educativa. 

Relatório Anual de 
atividades. 

Implementar a Educação para a Cidadania 
com a Comunidade exterior à escola 

Desenvolver atividades, anualmente, 
com pelo menos, duas entidades 
parceiras (ONG; IPSS). 

N.º de parcerias ativas. Relatório Anual de 
Atividades. 

Dinamizar, anualmente, na escola, pelo 
menos 4 atividades com a presença de 
entidades /individualidades externas à 
escola. 

Nº de atividades realizadas, na escola, 
com a presença de entidades 
/individualidades. 

Relatório Anual de 
Atividades. 

Dinamizar, anualmente, para cada 
turma, pelo menos, quatro atividades no 
exterior da escola (visitas de estudo; 
seminários, entre outras). 

Nº de atividades realizadas no exterior.  Relatório Anual de 
Atividades. 

Propiciar a cada aluno, ao longo do curso, 
o contacto com todos os domínios 
obrigatórios da EC e a maioria dos 
facultativos, bem como integrar nas 
experiências de aprendizagem com forte 

Todos os domínios obrigatórios terão de 
ser focados ao longo do curso e, pelo 
menos, 80% dos facultativos. 

Nº de domínios focados. Registo documental no 
final do curso de cada 
aluno, elaborado pelo DT, 
onde estão inscritas as 
atividades em que 
participou, em cada ano 
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ligação ao mundo do trabalho, estes 
domínios. 

letivo, e respetivos 
domínios. 

50% dos domínios obrigatórios terão de 
ser focados no 1º ano do curso.  

Nº de domínios focados. Registo documental de 
cada aluno, elaborado pelo 
DT,  onde estão inscritas as 
atividades em que 
participou, em cada ano 
letivo, e respetivos 
domínios. 

Em cada FCT deverão ser contemplados 
pelo menos dois domínios da EC. 

Nº de domínios focados em cada FCT. Relatório de atividades de 
cada FCT. 

Promover decisões 
conscientes e hábitos de 
vida saudável (física e  
mental) 

Dinamizar projetos /atividades em 
articulação com entidades e/ou técnicos 
especializados (internos e/ou externos), 
sobre temáticas promotoras de uma vida 
saudável (física e mental) 

Realizar, pelo menos, 1 atividade com 
cada turma do 1º ano sobre educação 
sexual e para os afetos, integrando, 
preferencialmente, as famílias. 

Nº de atividades realidades; temáticas 
abordadas e público alvo. 

Relatório anual de 
atividades. 

Realizar, pelo menos, 1 atividade, com 
as turmas dos 2º e 3ºanos. 

Nº de atividades realidades; temáticas 
abordadas e público alvo. 

Relatório anual de 
atividades. 

Celebrar efemérides e datas 
comemorativas 

Celebrar, pelo menos, duas efemérides 
ou datas comemorativas em cada ano 
letivo. 

Nº de efemérides ou datas 
comemorativas celebradas. 

Relatório anual de 
atividades. 

Distribuir fruta à comunidade escolar Adquirir fruta duas ou mais vezes por 
semana, de modo a disponibilizar fruta 
variada, diariamente, na sala de 
refeições dos alunos. 

N.º de aquisições de fruta. Relatório anual de 
atividades. 

Manter a distinção de Escola Saudável Garantir a atribuição do Selo “Escola 
Saudável”. 

Atribuição do Selo “Escola Saudável”. Relatório anual de 
atividades. 

Continuar o Programa Ser e Crescer, em 
articulação com a Psicóloga Escolar 

Proporcionar a todos os alunos, ao longo 
do curso, Orientação Profissional e 
Vocacional. 

Nº de atividades realizadas e tipologia. Relatório anual de 
atividades. 

Apoiar os alunos em momentos de 
instabilidade emocional ou em outros 
assuntos considerados relevantes. 

Nº de alunos apoiados ao longo do ano 
letivo. 

Relatório anual de 
atividades da Psicóloga 
Escolar. 
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Fomentar a prática de desporto No contexto do projeto Desporto 
Escolar, constituir dois grupos-equipa 
em cada ano letivo. 

N.º de grupos-equipa constituídos por 
ano letivo. 

Listagem de alunos 
inscritos na plataforma do 
Quadro Competitivo do 
Desporto Escolar da 
DGESTE; 
Relatório anual de 
atividades. 

Fomentar um ambiente de tolerância, o 
respeito entre os alunos, entre os alunos e 
os professores e os funcionários 

Manter a inexistência de processos 
disciplinares. 

N.º de processos disciplinares.  Relatório anual de 
atividades. 

Promover a educação 
ambiental e a 
sustentabilidade 

Continuar o Projeto Agroescolas, em 
articulação com a Horta Pedagógica 

Envolver pelo menos duas disciplinas de 
todas as turmas do curso de gestão do 
ambiente nos projetos da Horta 
Pedagógica e Agroescolas. 

N.º de disciplinas que, no contexto dos 
conteúdos que lecionam, desenvolvem 
atividades na horta. 

Relatório anual de 
atividades. 

Celebrar, em cada ano letivo, pelo 
menos uma efeméride relacionada com 
o tema do ambiente e sustentabilidade, 
e envolver toda a comunidade 
educativa. 

N.º de efemérides celebradas. Relatório anual de 
atividades. 

Dinamizar, em cada ano letivo, e  para 
cada turma do curso de técnico de 
gestão do ambiente, pelo menos três 
atividades na horta (sementeiras, 
plantações e atividades de 
manutenção). 

N.º de atividades dinamizadas. Relatório anual de 
atividades. 

Continuar o Projeto Jovens Repórteres 
para o Ambiente 

Realizar e publicar na plataforma do 
projeto, em cada ano letivo, pelo menos 
dois trabalhos (artigo, fotografia, vídeo 
ou podcast).   

N.º de trabalhos realizados e 
submetidos na plataforma do Projeto. 

Relatório anual de 
atividades. 

Continuar o Projeto Ecoescolas Garantir a atribuição do galardão Eco-
Escolas em todos os anos letivos. 

Atribuição do galardão Eco-Escolas. Relatório anual de 
atividades. 

Melhorar competências Promover o progresso das aprendizagens 
dos alunos em função do seu perfil à 
entrada e à saída no curso. 

Situar a taxa média de melhoria das 
classificações finais dos alunos nos 
diferentes ciclos de estudos de cada 
curso acima dos 15%. 

[(média das médias finais de todos 
alunos que concluem o seu curso) - 
(média das médias das avaliações de 
9.º ano dos respetivos alunos que 
concluem o curso)]*100/(média das 

Registos biográficos dos 
alunos; 
Diplomas finais. 
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avaliações de 9.º ano dos alunos que 
concluem o curso). 

Manter atualizados os conhecimentos 
técnicos ministrados na escola e 
desenvolver nos alunos as competências 
pessoais e sociais apreciadas/exigidas pelo 
mercado de trabalho. 

Realizar, para as turmas finalistas, pelo 
menos uma sessão anual de técnicas de 
procura de emprego; 
Elaborar Curriculum Vitae e cartas de 
apresentação para todos os alunos 
finalistas em português e em inglês; 
Realizar, pelo menos, 1 simulação de 
entrevista de emprego. 

 N.º de sessões de técnicas de procura 
de emprego por ano letivo;  
N.º de alunos de turmas finalistas com 
Curriculum Vitae e cartas de 
apresentação em português e em 
inglês; 
N.º de simulações de entrevistas 
realizadas. 

Relatório anual de 
atividades. 

Manter a escola envolvida em projetos de 
parcerias estratégicas com outras escolas 
estrangeiras no âmbito do Programa 
Erasmus+ 

Garantir que, nos próximos três anos 
letivos, pelo menos uma das 
candidaturas a projetos de parcerias 
estratégicas submetidas no âmbito do 
Programa Erasmus+ seja aprovada pela 
Comissão Europeia. 

N.º projetos de parcerias estratégicas 
de alunos no âmbito do Programa 
Erasmus+ aprovados. 

Relatório Anual de 
Atividades. 

Promover a BiGeo  Promover hábitos de leitura e estudo Dinamizar a BiGeo com a realização de 
pelo menos uma exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos, por período 
escolar, cujo tema aluda a uma obra, a 
um escritor ou a um determinado tema. 

N.º de exposições realizadas por ano 
letivo. 

Relatório da BiGeo. 

Promover a realização de trabalhos dos 
alunos com a utilização dos recursos 
educativos da BiGeo 

Dinamizar a BiGeo com a realização de 
pelo menos uma exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos, por período 
escolar, cujo tema aluda a uma obra, a 
um escritor ou um determinado tema.  

N.º de exposições realizadas por ano 
letivo; 
N.º de livros/obras requisitados na 
BiGEo. 

Relatório anual da BiGeo. 

Elaborar o plano de ação da BiGeo Desenvolver o plano de ação da BiGeo 
até ao final de dezembro de 2021 

Data de 31/12/2021. Relatório publicado. 

Criar um clube de leitura  Criar um clube de leitura até ao final de 
dezembro de 2021. 

Data de 31/12/2021. Relatório anual de 
atividades. 

Dinamizar o Centro de Competências de 
línguas (portuguesa e estrangeira) 

Disponibilizar pelo menos uma hora 
semanal para dar apoio aos alunos na 
elaboração de relatórios, trabalhos 
literários, entre outro género de 
trabalhos escritos. 

N.º de aulas de apoio semanal 
solicitadas; 
N.º de aulas de apoio semanal 
realizadas. 

Horários dos apoios. 
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Educar para a 
Solidariedade e prática do 
Voluntariado  

Propiciar a toda a comunidade educativa 
experiências diversificadas de 
solidariedade e voluntariado 

Dinamizar, em cada ano letivo, 
pelo menos uma campanha de 
recolha de fundos e /ou bens para 
uma causa solidária. 

Nº de campanhas realizadas. Relatório anual de 
atividades. 

Comemorar em cada ano letivo, 
pelo menos, um evento 
significativo associado a uma ONG, 
IPSS (por exemplo, celebração do 
aniversário da Make a Wish). 

Nº de comemorações realizadas. Relatório anual de 
atividades. 

Realizar pelo menos 2 atividades 
de voluntariado distintas, em cada 
ano letivo, orientadas para toda a 
comunidade educativa e famílias 

Nº de atividades de voluntariado dirigidas 
a toda a comunidade educativa. 

Relatório anual de 
atividades. 

Criar uma bolsa de oportunidades 
propiciadoras de solidariedade e 
voluntariado. 

Elaboração da base de dados com registos 
dos locais onde se realizam ações de 
solidariedade e/ou voluntariado, até 
fevereiro de 2022. 

Relatório anual de 
atividades. 

Envolver ativamente os 
parceiros 

Aumentar a participação dos pais e/ou 
encarregados de educação na escola 

Situar a taxa média de presenças 
nas reuniões com os respetivos 
Diretores de Turma acima de 60%; 
Realizar pelo menos uma atividade 
anual na escola direcionada aos 
pais/encarregados de educação. 

(soma do n.º total de alunos 
representados em cada reunião) / (soma 
do n.º total de alunos que constam em 
cada turma por reunião agendada); 
n.º de atividades anuais organizadas com 
convites direcionados a pais e 
encarregados de educação. 

Atas das reuniões de 
pais/encarregados de 
educação; 
Relatório anual de 
atividades. 

Intensificar o relacionamento com as 
empresas 

Promover pelo menos três aulas 
com sessões técnicas com recurso 
a empresários/representantes de 
empresas da região nas turmas 
finalistas; 
Desenvolver pelo menos uma visita 
de estudo a empresas por ano 
letivo para cada turma; 
Estabelecer contacto com pelos 
menos uma empresa parceira por 
ano letivo. 

N.º de aulas com sessões técnicas com 
recurso a empresários/representantes de 
empresas da região nas turmas finalistas; 
N.º de visitas de estudo a empresas por 
ano letivo para cada turma; 
N.º de contactos com empresas parceiras 
por ano letivo. 

Relatório anual de 
atividades. 
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Intensificar o relacionamento com ex-
alunos que trabalham na área de 
formação. 

Pretende-se realizar pelo menos 
uma sessão técnica com um ex-
aluno em cada turma finalista. 

N.º de aulas com sessões técnicas com ex-
alunos que trabalham na área de 
formação nas turmas finalistas. 

Relatório anual de 
atividades. 

Realizar sessões de procura de trabalho 
dinamizadas pelo IEFP e outras 
instituições ligadas à integração no 
mercado de trabalho. 

Realizar pelo menos uma sessão 
anual de técnicas de procura de 
emprego por turma finalista;  
Realizar pelo menos uma 
simulação de entrevista de 
emprego por turma finalista;  
Garantir a elaboração, por parte de 
todos os alunos de turmas 
finalistas, do respetivo Curriculum 
Vitae em português e em inglês. 

N.º de sessões de técnicas de procura de 
emprego por ano letivo;  
N.º de simulações de entrevista de 
emprego por turma finalista;  
N.º de alunos de turmas finalistas com 
Curriculum Vitae em português e em 
inglês. 

Atas dos conselhos de 
turma; 
Relatório anual de 
atividades. 

Auscultação e recolha de 
sugestões/recomendações feitas pelas 
entidades parceiras que recebem os 
alunos em FCT. 

Garantir que o universo de 
respostas ao inquérito às 
entidades de acolhimento de FCT, 
sobre as  competências de alunos 
avaliados, tenham pelo menos a 
moda associada à classificação de  
"3.- Satisfeito" . 

Valor da moda ao universo das respostas 
dos inquéritos às competências dos alunos 
em FCT . 

Inquéritos finais sobre as 
competências 
demonstradas pelos alunos 
ao longo da FCT . 

Intensificar a relação da escola com as 
empresas ou outras entidades 
empregadoras. 

Desenvolver pelo menos uma visita 
de estudo a empresas por ano 
letivo para cada turma; 
No mínimo uma nova empresa 
parceira por curso e por ano letivo. 

N.º de visitas de estudo a empresas por 
ano letivo em cada turma; 
N.º de novos protocolos de novas 
parcerias. 

Relatório anual de 
atividades. 

Intensificar a relação da escola com 
entidades públicas e privadas localizadas 
na freguesia de Campolide. 

Concretizar pelo menos uma nova 
parceria. 

N.º de parcerias estabelecidas. Relatório anual de 
atividades. 

Divulgação das atividades da escola. Divulgar pelo menos duas vezes 
por mês uma atividade 
desenvolvida na escola junto das 
redes sociais. 

N.º de atividades divulgadas junto das 
redes sociais. 

Página da escola no 
Facebook, Instagram e 
Twitter. 

Acompanhar a vida dos 
alunos diplomados 

Intensificar a relação da escola com as 
empresas onde os ex-alunos estão a 
trabalhar.  

Garantir a aplicação de 
questionários de satisfação a 
metade dos empregadores dos ex-
alunos no primeiro semestre de 
cada ano civil. 

N.º de questionários e satisfação a metade 
dos empregadores dos ex-alunos. 

Questionários de satisfação 
de empregadores de ex-
alunos rececionados. 
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Facilitar a inserção dos alunos no mercado 
de trabalho através da publicitação de 
ofertas de emprego e contacto com os ex-
alunos com os perfis procurados. 

Garantir a difusão de 100% das 
ofertas de emprego rececionadas 
pela escola junto dos ex-alunos 
com o perfil profissional 
pretendido. 

N.º ofertas de emprego rececionadas pela 
escola que foram difundidas a ex-alunos 
que têm o perfil profissional pretendido. 

Registos da secretaria. 

Promover o prosseguimento de estudos, 
através da divulgação da oferta formativa 
do ensino superior, com ênfase nos cursos 
com maior ligação com a escola. 

Organizar pelo menos uma sessão 
para divulgação da oferta 
formativa do ensino superior. 

N.º de sessões de divulgação da oferta 
formativa do ensino superior. 

Relatório anual de 
atividades. 

Apoiar os alunos que se proponham à 
realização de provas de ingresso ao ensino 
superior 

Planear pelo menos uma hora 
semanal para apoiar na preparação 
dos exames nacionais ao longo do 
terceiro período 

N.º de horas semanais de apoio à 
preparação dos exames nacionais ao longo 
do terceiro período. 

Horários dos apoios. 
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Melhorar recursos 
tecnológicos 

Atualizar e manter os recursos 
informáticos (hardware e software) 

Renovar anualmente o 
licenciamento dos programas 
informáticos utilizados na escola; 
Efetuar anualmente a aquisição de 
novos equipamentos; 
Efetuar anualmente a reparação 
dos equipamentos avariados. 

N.º de licenças informáticas renovadas por 
ano; 
N.º de equipamentos adquiridos por ano; 
N.º de equipamentos reparados por ano. 

Registos administrativos e 
contabilísticos da escola. 

Disponibilizar os recursos tecnológicos 
para as atividades da escola 

Garantir que existam 
computadores portáteis para 
alunos sem equipamentos 
informáticos junto das entidades 
de acolhimento de FCT; 
Garantir que exista um 
equipamento informático e de 
projeção, em funcionamento 
permanente em todas as salas da 
escola; 
Garantir que a plataforma Moodle 
da escola permanece 99% do ano 
letivo em funcionamento. 

N.º de computadores disponibilizados por 
ano; 
N.º de salas equipadas com equipamento 
informático e de projeção durante todo o 
ano; 
N.º de dias do ano letivo que a plataforma 
Moodle permaneceu em funcionamento. 

Registos administrativos e 
contabilísticos da escola. 

Prestar apoio informático e suporte, a 
docentes e a alunos, em questões 
relacionadas com a utilização da 
tecnologia em contexto educativo. 

Garantir que existam 
computadores portáteis para 
alunos sem equipamentos 
informáticos junto das entidades 
de acolhimento de FCT; 
Garantir que exista um 
equipamento informático e de 
projeção, em funcionamento 
permanente em todas as salas da 
escola; 
Garantir que a plataforma Moodle 
da escola permaneça 99% do ano 
letivo em funcionamento. 

N.º de computadores disponibilizados por 
ano; 
N.º de salas equipadas com equipamento 
informático e de projeção durante todo o 
ano; 
N.º de dias do ano letivo que a plataforma 
Moodle permaneceu em funcionamento. 

Registos administrativos e 
contabilísticos da escola. 
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Disponibilizar correio eletrónico 
institucional a todos os 
alunos/docentes/não docentes. 

Garantir que 100% de alunos, dos 
elementos do corpo docente e não 
docente têm disponível o correio 
institucional. 

(n.º total de endereços de email 
institucional) / (n.º total de alunos e 
elementos do corpo docentes e não 
docente)*100. 

Registos administrativos e 
contabilísticos da escola. 

Programa informático para registo e 
contabilização de faltas. 

Garantir a existência de um 
programa informático para registo 
e contabilização de faltas no final 
de 2021. 

Data de 31/12/2021. Registos administrativos e 
contabilísticos da escola. 

Melhorar organização e 
gestão da escola 

Otimizar os fluxos de informação e 
melhorar a participação dos diferentes 
agentes educativos. 

Proporcionar condições para que o 
processo de gestão documental da 
escola esteja reorganizado em 
junho de 2022. 

Data de 30/06/2022. Relatório anual de 
atividades. 

Operacionalizar  um software para 
registo de sumários e de 
assiduidade até ao final do mês de 
setembro de 2021 

Data de 30/09/2021. Relatório anual de 
atividades. 

Publicação de newsletter. Elaborar e publicar uma edição por 
mês. 

N.º de edições em cada ano letivo. Relatório anual de 
atividades. 

Manutenção do site da escola com novos 
conteúdos. 

Divulgar na página institucional na 
internet da escola, pelo menos 
duas vezes por mês, uma atividade 
desenvolvida na escola. 

N.º de edições em cada ano letivo. Relatório anual de 
atividades. 

Manter o funcionamento das equipas e a 
articulação entre as estruturas educativas 
para prevenção do abandono e combate 
ao insucesso escolares. 

Realizar pelo menos uma reunião 
mensal da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva 
(EMAEI). 

N.º de reuniões da EMAEI por ano letivo. Atas das reuniões da EAMEI. 

Manter o envolvimento de todos os 
agentes educativos na procura de 
soluções para diminuir o absentismo. 

Realizar pelo menos uma reunião 
mensal da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva 
(EMAEI). 

N.º de reuniões da EMAEI por ano letivo. Atas das reuniões da EAMEI. 

Continuar o desenvolvimento de 
competências transversais através da 
realização de trabalhos multidisciplinares. 

Realizar uma reunião de Conselho 
de Turma na primeira semana do 
ano escolar com vista à partilha, 
entre docentes, de ideias de visitas 
de estudo, projetos, e outras 
atividades, que permitam o 

N.º de atividades multidisciplinares 
propostas. 

Atas de conselhos de turma. 
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desenvolvimento de competências 
multidisciplinares. 

Fomentar o trabalho de equipa e 
colaborativo, entre docentes, através da 
afetação de horas comuns nos horários 
dos docentes. 

Desenvolvimento de projetos, 
através da afetação de pelo menos 
uma hora em comum, no horário 
dos docentes. 

N.º de horas em comum nos membros de 
cada equipa para a realização dos 
projetos. 

Relatório anual de 
atividades. 

Melhorar o desempenho 
dos recursos humanos da 
escola 

Promover formação em supervisão 
pedagógica, em avaliação das 
aprendizagens e em outras áreas para o 
pessoal docente. 

Garantir a frequência de uma ação 
de formação por docente sobre 
supervisão pedagógica, avaliação 
das aprendizagens ou outras áreas 
de interesse à carreira docente. 

N.º de docentes que frequentaram ações 
de formação. 

Relatório anual de 
atividades. 

Promover formação nas áreas de 
administração e gestão para o pessoal 
dirigente. 

Garantir a frequência de pelo 
menos uma ação de formação nas 
áreas de administração e gestão 
para o pessoal dirigente. 

N.º de ações de formação frequentadas. Relatório anual de 
atividades. 

Promover e incentivar a formação nas 
áreas administrativa e financeira para o 
pessoal não docente. 

Garantir a frequência de pelo 
menos uma ação de formação 
anual por cada membro da equipa 
de pessoal não docente. 

N.º de ações de formação frequentadas 
por cada membro da equipa. 

Relatório anual de 
atividades. 

Incentivar a participação em ações de 
formação de pessoal docente e não 
docente. 

Flexibilizar a distribuição de serviço 
de modo a que seja possível a 
frequência de pelo menos uma 
ação de formação proposta por 
cada docente. 

N.º de ações de formação propostas e 
frequentadas por docente. 

Relatório anual de 
atividades. 

Colaborar com o Centro de Formação da 
Associação de Escolas Maria de Borges 
Medeiros (CFMBM) no desenvolvimento 
de ações de formação. 

Organizar por ano letivo pelo 
menos uma ação de formação 
acreditada pelo CFMBM. 

N.º de ações de formação desenvolvidas e 
acreditadas. 

Relatório anual de 
atividades. 

Implementar e atualizar anualmente o 
Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital da Escola (PADDE). 

Proporcionar condições para que 
os docentes frequentem, por ano 
letivo, pelo menos uma ação de 
formação enquadrável no PADDE. 

N.º de docentes que frequentem pelo 
menos uma ação de formação 
enquadrável no PADDE. 

Relatório anual de 
atividades. 

 

  



 

Projeto Educativo 2021-2024                  Pág. 38 de 49 

IV. Eixo de atuação: Sustentar a missão e a visão da escola  
 

Objetivo central Objetivos estratégicos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

Promover os cursos 
profissionais da escola 

Promover ações que conduzam a uma 
maior procura por parte da sua população-
alvo (jovens que tenham concluído o 
ensino básico). 

Enviar informações sobre a oferta 
formativa da escola aos Serviços de 
Psicologia e Orientação em 
Contexto Escolar de agrupamentos 
de escolas da área metropolitana 
de Lisboa até ao final de março de 
cada ano. 

Enviar informações até à data limite de 31 
de março de cada ano. 

Relatório anual de 
atividades; 
Registo da data de envio das 
informações. 

Cativar e captar candidatos com perfil 
adequado e sólida formação de base. 

Esclarecer adequadamente os 
candidatos à frequência dos 
cursos, antes da efetivação da sua 
matrícula, de modo a que as 
transferências de alunos de 1.º ano 
ao longo do primeiro período 
sejam inferiores a duas por ano e 
por curso; 

N.º de transferências de alunos de 1.º ano 
durante o primeiro período. 

Registos administrativos da 
escola. 

Participar em feiras e outras iniciativas de 
divulgação de Saídas/Formação e Opções 
Profissionais. 

Participar em pelo menos cinco 
eventos de publicitação de oferta 
formativa ou mostra de profissões 
junto de alunos que se encontram 
a frequentar o 3.º EB em outros 
agrupamentos escolares; 

N.º de eventos participados. Relatório anual de 
atividades. 

Participar na Futurália, feira anual 
dedicada à educação e à formação; 

Participar na feira. Relatório anual de 
atividades. 

Publicitar os cursos nas redes sociais. Publicitar nas redes sociais, pelo 
menos uma vez por semana, 
durante os meses de março a junho 
de cada ano, a oferta formativa da 
escola; 

N.º de ações publicitárias desenvolvidas 
nas redes sociais entre março e junho de 
cada ano. 

Relatório anual de 
atividades. 

Divulgar as atividades relevantes da 
escola. 

Publicitar nas redes sociais, ao 
longo do ano letivo, na média de 
uma vez por semana, atividades 
letivas desenvolvidas pelos alunos 
na escola; 

N.º de publicações efetuadas. Relatório anual de 
atividades; 
Página institucional da 
escola na internet e nas 
redes sociais. 
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Objetivo central Objetivos estratégicos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

Formação contínua 
orientada para o exterior 

Dar respostas aos pedidos de formação 
contínua provenientes de entidades 
públicas e privadas de áreas afins à escola. 

Dar resposta no máximo em trinta 
dias. 

N.º de dias até enviar resposta. Ofício de resposta. 

Propor às tutelas ações de formação de 
curta duração para docentes. 

Propor pelo menos uma ação de 
formação para docentes por ano 
letivo. 

N.º de propostas submetidas. Relatório anual de 
atividades. 

Organizar cursos de técnico de cadastro 
predial. 

Organizar pelo menos um curso de 
técnico de cadastro predial 
durante a vigência do projeto 
educativo. 

N.º de cursos organizados. Relatório anual de 
atividades. 
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V. Eixo de atuação: Autoavaliação e melhoria de qualidade 
 

Objetivo central Objetivos estratégicos Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

Autoavaliação e melhoria 
de qualidade 

Garantir que o sistema de gestão da 
qualidade da escola está alinhado com o 
Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a Educação e 
Formação Profissional (EQAVET). 

Garantir que o processo de 
reavaliação do selo EQAVET da 
escola resulta na atribuição do selo 
EQAVET por três anos. 

Atribuição do selo EQAVET à escola por 
três anos. 

Comunicação oficial da 
Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P. . 

Manter o EQAVET como instrumento de 
autoavaliação e melhoria do serviço 
prestado. 

Garantir que o processo de 
reavaliação do selo EQAVET da 
escola resulta na atribuição do selo 
EQAVET por três anos; 
Submeter o relatório de progresso 
anual na plataforma EQAVET. 

Atribuição do selo EQAVET à escola por 
três anos; 
N.º de relatórios de progresso anual na 
plataforma EQAVET submetidos. 

Comunicação oficial da 
Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P. . 
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9. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

EDUCATIVO 

O Projeto Educativo é um documento de planificação estratégica, operacionalizado por outros 

documentos, como o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno. No final de cada triénio, 

o Projeto Educativo terá um relatório de avaliação final e dará origem a um novo documento. 

Esta avaliação, que se pretende permanente e sistemática, por vezes não formalizada, permite 

analisar situações, reformular intenções, repensar ações, meios e estratégias sem, no entanto, 

admitir desvio das intenções fundamentais deste Projeto, ou seja, a melhoria crescente da qualidade 

da educação. 

Em todas as atividades, o responsável ou responsáveis devem elaborar relatório elucidativo do que 

foi executado, de que modo foram ou não cumpridos os objetivos e quais os resultados alcançados, 

aspeto que reportamos de grande importância para implementar uma cultura de responsabilização 

e de orientação para a produção de resultados mensuráveis e com impacte junto dos destinatários 

e, em última análise, tenham repercussão junto dos últimos e principais beneficiários da política 

educativa, os alunos. 

9.1. Avaliação dos cursos e estudo de novas necessidades de formação 

Embora os profissionais formados por esta escola sejam profissionais competentes que, 

rapidamente, são absorvidos pelo mercado de trabalho, serão desenvolvidas ações junto dos 

parceiros institucionais, visando conhecer a situação dos diplomados da EPCG e do grau de aceitação 

destes profissionais no mercado de trabalho, novas necessidades de formação nos próximos anos, 

tanto a nível de ações de formação contínua como de criação ou adaptação dos cursos. 

9.2. Procedimentos de autoavaliação e melhoria 

Além da avaliação do Projeto Educativo que se preconiza, devem ser criados os mecanismos de 

monitorização da ação educativa que permitam aferir a qualidade do serviço educativo e ajustar as 

práticas às necessidades da escola. Neste contexto, reportamos como muito importante a medição 

do grau de satisfação das entidades relativamente à qualidade dos diplomados pela escola. 
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Pretendemos, paralelamente, utilizar o sistema de garantia de qualidade, que já se encontra 

alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e 

Formação Profissional (Quadro EQAVET), numa perspetiva de melhoria contínua. 

O facto da escola ser pequena facilita a perceção real dos factos e a reação que os mesmos têm no 

interior e no exterior, o que leva a que os formalismos sejam, por vezes, deixados para segundo 

plano, uma vez que se privilegia o contacto direto e em tempo oportuno. 

Todas as ações, incluindo a prática letiva, são objeto de relatório e de análise da direção e estruturas 

de orientação com os professores e, muitas vezes, também com os alunos. 
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10. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

A EPCG entende que a divulgação do projeto educativo é fundamental para a sua concretização. É 

importante que toda a comunidade educativa, interna à escola, e os stakeholders da escola 

conheçam o projeto educativo. Assim, a divulgação será efetuada do ponto de vista interno e 

externo. 

A divulgação do projeto educativo internamente será efetuada da seguinte forma: 

 Reuniões de departamento, para dar conhecimento a todos os professores; 

 Reunião com todos os elementos do corpo não docente; 

 Através da página da internet da escola para pais e encarregados de educação; 

 Disponibilização na BiGeo; 

 Disponibilização na plataforma Moodle da escola. 

Para dar a conhecer à rede de stakeholders o seu projeto educativo, a EPCG irá divulgá-lo, por correio 

eletrónico, e publicá-lo na sua página da internet. 

 

 

 

 

Com parecer favorável do Conselho Consultivo a 11 de outubro de 2021. 
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ANEXOS 

Anexo 1 –  Organograma da EPCG 
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 Anexo 2 –Distribuição de alunos entre 2015/2016 e 2019/2020 

 

 

Anexo 3 –Distribuição de alunos por curso de 2015/2016 a 2019/2020 
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Anexo 4 –Distribuição de alunos por curso de 2020/2021 

 

Anexo 5 – Alunos abrangidas pela educação inclusiva em 2020/2021 
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Anexo 6 - Alunos abrangidos pela ASE em 2020/2021 

 

Anexo 7  – Listagem de parcerias 

Programa Erasmus+ 

Ação-Chave KA2 - Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas 

Tipo de ação KA229 - Parcerias de intercâmbio escolar 

Identificação do 

projeto 
Nome do projeto Entidades parceiras 

Período de 

vigência 

2018-1-RO01-

KA229-049353_4 

Integrating technology 

in the teaching process, 

path towards building 

21st century skills 

Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru" (Roménia) - 

Coordenador 

Início: 01/09/2018 

Fim: 31/08/2021 

Gimnazija in srednja sola Rudolfa Maistra Kamnik 

(Eslovénia) 

SULTANGAZI ATATURK MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU 

LISESI (Turquia) 

2020-1-PT01-KA229-

078508_1 

IMPROVING STUDENTS' 

MOTIVATION – GOOGLE 

TOOLS AND MOBILE 

APPS 

Profesionalna gimnaziya po ikonomika "Aleko Konstantino 

(Bulgária) 

Início: 01/09/2020 

Fim: 31/08/2022 

Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di 

Montenero (Itália) 

Rigas 64. vidusskola (Letónia) 

GARIP ZEYCAN YILDIRIM FEN LISESI (Turquia) 

 
Programa Erasmus+ 

Ação-Chave KA1 - Mobilidade Individual para fins de aprendizagem 

Tipo de ação KA102 - Mobilidade de alunos e da equipa de ensino e formação profissional 

Identificação do 

Projeto 
Nome do projeto Entidades parceiras 

Período de 

vigência 

2020-1-PT01-

KA102-077976 
Ser Mais, Ser Melhor 

EDU-IT AUGUSTYN NIEDBALA PIEPRZYCKI SPOLKA JAWNA 

(Polónia) Início: 01/09/2020 

Fim: 31/08/2022 Zespol Szkol Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 

(Polónia) 

3

9

1

Escalão A

Escalão B

Escalão C
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Anexo 8 – Listagem de protocolos 

Entidade 
Data de 

assinatura 
Objetivo 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã 31/03/2021 
Cooperação entre as escolas tendo em vista o desenvolvimento de 

projetos educativos e colaborativos, visitas de estudo, consultoria e apoio 
técnico. 

Câmara Municipal de Lisboa 27/07/2020 Projeto SER + do Programa “Fazer Acontecer”. 

Câmara Municipal de Mafra 10/02/2020 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT do aluno João Manuel Leitão Jorge. 

EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA. 

07/02/2020 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT da aluna Inês Micaela Duarte Sobreira. 

Junta de Freguesia de Benfica 06/02/2020 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT do aluno Augusto Mário Có Júnior. 

Agrupamento de Escolas do Restelo, Lisboa 12/12/2019 
Protocolo de Colaboração no âmbito do Grupo-Equipa de Orientação na 
disciplina de Desporto Escolar de acordo com o Programa de Desporto 

Escolar 2017/2021. 

Associação Humanidades 30/10/2019 

Protocolo entre as duas entidades que visa a realização se sessões 
dirigidas às turmas de 10.º ano e respetivos encarregados de educação, 
destinadas a: promover a igualdade de género; prevenir dependências; 
promover atitudes conducentes a uma sexualidade responsável, bem 

como uma alimentação saudável e atividade física. 

SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de 
águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas 
18/03/2019 

Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 
FCT de Tiago Luís Gil Jerónimo Fialho Gomes. 

EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA. 

08/03/2019 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT da aluna Carina Dias. 

EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA. 

08/03/2019 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT da aluna Dalhia Nkola. 

Câmara Municipal de Mafra 15/02/2019 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT do aluno José Diogo de Figueiredo Gomes Gouveia. 

Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. 

07/03/2018 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT de Filipa Garcez. 

Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. 

07/03/2018 
Estabelecer entre as duas entidades atividades a desenvolver durante a 

FCT de Mariana Dias. 

EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA. 

27/04/2017 
Protocolo de Cooperação como meio privilegiado para o desenvolvimento 

entre o meio académico e o meio profissional, no âmbito da FCT. 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa 16/12/2016 
Estabelecer entre as duas entidades, atividades a desenvolver durante a 

FCT de alunos do AEDDINIS, de forma a fornecer ao(s) aluno(s) os saberes 
e instrumentos de desempenho profissional. 

CINEL – Centro de Formação Profissional da 
Indústria Eletrónica, Energia, 

Telecomunicações e Tecnologias da 
Informação 

12/02/2016 
Acordado para a realização de FCT no CINEL, de Pedro Vences Tomás da 

Graça Vaz de forma a fornecer os saberes e instrumentos de desempenho 
profissional. 

LPN – Liga para a Proteção da Natureza 21/04/2015 
Para a realização da FCT e preparação da PAP na SPEA da aluna Ana 

Margarida da Silva Rosa Nunes. 

Administração dos Portos de Sines e do 
Algarve, S.A. 

21/04/2015 
Para a realização da FCT e preparação da PAP da aluna Inês Marvão 

Duarte Silva Vera. 

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves 

20/03/2015 
Para a realização da FCT e preparação da PAP na SPEA da aluna Marta 

Palma Catita. 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 26/02/2015 
Para a realização da FCT e preparação da PAP no ISA da aluna Mariana 

Pereira de Vasconcelos Simão. 

REFER, E.P.E. – Rede Ferroviária Nacional. 28/04/2014 
Para a realização da FCT e preparação da PAP dos alunos do 3º ano. 

Disponibilidade para acolher a aluna Andreia Isabel Fernandes Apura. 

Câmara Municipal de Sintra 05/04/2013 
Para a realização da FCT e preparação da PAP, numa ótica de interação 

entre os conhecimentos académicos e a prática administrativa. 

Grupo de Águas de Portugal - SIMTEJO – 
ETAR de Chelas 

 
15/03/2013 

Para a realização da FCT, que acrescente valor à sua formação e permitir 
acesso à realização do seu programa de FCT. 

Grupo de Águas de Portugal - SIMTEJO – 
ETAR de Chelas 

15/03/2013 
Para a realização da FCT, que acrescente valor à sua formação e permitir 

acesso à realização do seu programa de FCT, da aluna Suse Cavaleiro. 

Grupo de Águas de Portugal - SIMTEJO – 
ETAR de Chelas 

15/03/2013 
Para a realização da FCT, que acrescente valor à formação e permitir 
acesso à realização do seu programa de FCT, da aluna Inês Capitão. 

EP – Estradas de Portugal, SA. 16/05/2012 
Para a realização da FCT e preparação da PAP da aluna Ana Filipa Pereira 

Saavedra. 

Câmara Municipal de Cascais 02/05/2012 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Nuno Carlos C. 

Fernandes Veiga. 
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Entidade 
Data de 

assinatura 
Objetivo 

Câmara Municipal de Cascais 28/02/2012 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Pedro Miguel 

Lopes Correia Nunes. 

Câmara Municipal de Cascais 28/02/2012 Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Igor Psic. 

Câmara Municipal de Amadora 27/02/2012 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Gilson Evandro 

Rodrigues Correia. 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 27/02/2012 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Luís Filipe Silva 

Dias 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 27/05/2011 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Pedro Miguel 

Duarte Alves. 

ISA – Instituto Superior de Agronomia 27/05/2011 
Para a realização da FCT e preparação da PAP da aluna Ana Filipa Pereira 

Saavedra 

Grupo de Águas de Portugal - SIMTEJO – - 
ETAR de Alcântara 

25/05/2011 
Para a realização da FCT, que acrescente valor à formação e permitir 

acesso à realização do seu programa de FCT, do aluno Luís Pires. 

Grupo de Águas de Portugal - SIMTEJO – 
ETAR de Alverca 

25/05/2011 
Para a realização da FCT, que acrescente valor à formação e permitir 
acesso à realização do seu programa de FCT, da aluna Flávia Alonso. 

Jardim Botânico do Museu Nacional de 
História Natural da Universidade de Lisboa 

24/05/2011 
Para a realização da FCT e sua preparação da aluna Conceição Bernardo 

Silva Gomes 

MSF – Engenharia, SA. 05/05/2011 
Desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 

dos alunos do Curso TG – Diana Sofia Pires Fidalgo Poitivim. 

EDIFER CONSTRUÇÕES Pires Coelho 
Fernandes, SA. 

03/05/2011 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Bruno da Fonseca 

Vilela. 

Dualidade, SA. 02/05/2011 
Estabelecer entre as duas entidades o compromisso de promoverem 

desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 
dos alunos do Curso TG – Pedro Miguel C. Farinha. 

EDIFER CONSTRUÇÕES Pires Coelho 
Fernandes, SA. 

02/05/2011 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Vasco Ferreira dos 

Santos Cândido. 

CME – Construção e Manutenção 
Eletromecânica, SA. 

02/05/2011 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Nuno Miguel 

Ribeiro Fonseca. 

Câmara Municipal de Amadora 27/04/2011 
Para a realização da FCT e preparação sua da aluna Andreia Marisa 

Monteiro Jordão. 

MSF – Engenharia, SA. 26/04/2011 
Desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 

dos alunos do Curso TG – Luís Edgar Leitão Capitão. 

ARH do Tejo, IP. – Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, IP. 

17/03/2011 
Para a realização da FCT e preparação sua do aluno Gonçalo Galvão Cruz 

Ribeiro. 

Câmara Municipal de Amadora 15/03/2011 
Para a realização da FCT e preparação sua da aluna Araika Fernandes 

Furtado. 

COTA4, Lda. 07/05/2010 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Hugo Filipe 

Ferreira Santos. 

SOMAFEL – Engenharia e Obras Ferroviárias, 
S.A. 

03/05/2010 
Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Luís Paulo 

Lourenço dos Santos. 

Câmara Municipal de S. Miguel - República 
de Cabo Verde 

28/04/2010 Proposta de assinatura de um protocolo de formação. 

Câmara Municipal de S. Miguel - República 
de Cabo Verde 

28/04/2010 Proposta de assinatura de um protocolo de formação. 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 28/05/2009 
Para a realização da FCT e preparação da PAP da aluna Ana Raquel Pereira 

Almeida. 

Dualidade, SA. 06/05/2009 
Estabelecer entre as duas entidades o compromisso de promoverem 

desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 
dos alunos do Curso TG – Tiago Alexandre Mendes Cebola. 

FERBRITAS- Empreendimentos Industriais e 
Comerciais, S.A. 

06/05/2009 
Desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 

dos alunos do Curso TG – Daniel Reis Madeira e Tito Ribeiro Ferreira. 

CCDRLVT – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo. 
06/05/2009 

Para a realização da FCT e preparação da PAP do aluno Gonçalo Artur 
Noriega Dias Ferreira Moutinho. 

Dualidade, SA. 06/05/2009 
Estabelecer entre as duas entidades o compromisso de promoverem 

desenvolverem e realizarem formas de cooperação, na área de formação 
da aluna do Curso TG – Denise Cassis. 

Câmara Municipal de São Lourenço dos 
Órgãos – República de Cabo Verde 

07/10/2008 
Cooperação alargada da nossa oferta formativa – abrir oportunidades de 

formação profissional aos jovens de São Lourenço dos Órgãos. 

DGIDC - Direção Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular 

13/03/2008 
Divulgação da importância da atividade física e da saúde a esta associada; 
promoção de hábitos; avaliação e criação de Base de Dados Nacional, dos 

alunos do ensino básico e secundário. 

 


