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1. Introdução 

O Projeto Educativo é um instrumento organizador da autonomia das escolas, como refere o Decreto-Lei 

nº 43/89: “A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo próprio, constituído 

de uma forma participada, dentro dos princípios de responsabilização dos vários intervenientes na vida 

escolar e de adequação às caraterísticas e recursos da comunidade em que se insere”. 

O Projeto Educativo do Externato Rainha Dª Amélia, pretende, antes de mais, ser um documento 

esclarecedor acerca daquilo que conhecemos e pensamos do ensino, mas também da forma como nos 

articulamos face aos desafios futuros. 

Este documento, reflete a dedicação, conhecimentos e competências ao longo de mais de 30 anos ao 

serviço do ensino, sempre priorizando o superior interesse da criança, procurando sempre utilizar 

metodologias que confiram conhecimentos e competências aos nossos jovens alunos.  

Acreditamos que como educadores, deveremos procurar sempre pontos de convergência no processo 

educativo, conscientes que os desafios que temos hoje são diferentes daqueles que se nos colocavam há 

uns anos atrás. É, por isso, um processo dinâmico na busca de métodos mais inclusivos que fomentem, o 

genuíno interesse em aprender. 

O Projeto Educativo de Escola (P.E.E.) é um documento que formaliza as intenções e as ações da política 

educativa e curricular de uma escola. Surge ao ser reconhecido que a qualidade da formação escolar passa 

pelo envolvimento das escolas e dos agentes educativos no planeamento de ações adequadas à 

comunidade educativa. 

 

O presente Projeto Educativo será válido durante dois anos letivos, tendo início no ano letivo 

2022/2023, no final de cada ano letivo será alvo de análise e avaliação, sendo alvo de atualizações, se assim 

se justificar, para conseguirmos cumprir, de modo eficaz, a nossa missão educativa. 

 

2. Missão 

Propomo-nos fazer do nosso colégio uma autêntica comunidade educativa, partilhadora do Projeto 

Educativo, como forma de alcançar níveis académicos de qualidade comprovada. 

Individualizamos o ensino sempre que em presença de crianças com necessidades especiais, ou com 

dificuldades esporádicas na aprendizagem, utilizando estratégias e metodologias, motivadoras e variadas. 

Privilegiamos o apoio psicopedagógico no sentido de orientar alunos e famílias. 
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No Pré-escolar, há uma constante atenção à criança, visando o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

social, por forma a que, ao transitar para o 1º ciclo, se sinta segura e com vontade de “aprender a aprender”. 

 

3. Visão 

a) A prossecução de uma ação educativa dos seus alunos, ancorada num rigor consentido e livremente 

aceite. 

b) Um estreito relacionamento com pais e encarregados de educação por forma a que se sintam 

participantes ativos da vida da escola.  

c) O uso de uma conduta plena de valores éticos e morais com vista ao reconhecimento da 

individualidade e das necessidades específicas de cada aluno, estimulando-os para que possam 

desenvolver plenamente as suas potencialidades, intervindo do ponto de vista profissional, tendo 

em conta o superior interesse das crianças. 

 

4. Planificação e Estratégias 

4.1 Características Ideológicas  

Pluralismo e valores democráticos, direitos e liberdades. 

a) Este colégio compromete-se a alicerçar todas a sua filosofia pedagógica e funcional em valores 

próprios de uma sociedade democrática, do respeito pelo próximo, pela promoção do diálogo e 

espírito critico, responsabilidade, solidariedade, tolerância e igualdade.  

b) Desenvolvemos e incentivamos canais de comunicação e informação com vista a uma participação 

interessada de toda a comunidade escolar. 

c) Promovemos e relevamos o trabalho em equipa e colaborativo e aceitamos o contraditório como 

forma de debate e partilha de ideias. 

d) Acreditamos num ensino que promova a convivência democrática, o respeito pelo ser humano e 

pelos seus direitos, e por uma consciência ambiental que inspire a mudança de atitudes e que 

incentive gerações ativas. 

e) O colégio é aconfessional, mas temos consciência e respeitamos, os valores religiosos como 

realidade social, sem, no entanto, procurarmos desenvolver práticas vinculativas ao 

desenvolvimento de uma educação orientada pela religião. 

f) Somos um colégio que aceita e acredita no pluralismo e diversidade, e convidamos os nossos alunos 

a desenvolverem o pensamento crítico relativamente ao racismo à xenofobia ao sexismo ou 

qualquer outra forma de discriminação. 
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4.2 Caracterização geográfica/histórica 

Fundado na década de 50 do século XX, bem junto ao Jardim da Estrela na freguesia da Lapa e no local que 

serviu de primeiro colégio Marista em Portugal, foi em 1988 adquirido pelos seus atuais proprietários. A 

partir daí, encetou-se uma fase de forte crescimento, alicerçada, por um lado, por uma grande exigência 

pedagógica e pelo outro, por uma constante melhoria nas condições de segurança e bem-estar dos alunos, 

pessoal docente administrativo e auxiliar. 

Hoje, somos uma referência no ensino das valências que oferecemos, utilizando um ensino individualizado, 

com uma constante e centrada atenção nos nossos alunos e crianças, merecendo o apoio dos pais e o 

reconhecimento dos serviços da tutela de elevado mérito. 

O Externato, que inicialmente desenvolvia a sua atividade no ensino Pré-escolar e 1º Ciclo, expandiu-se 

para uma zona que se considerou vital, e no ano 2000 foram criados os serviços de Creche. Esta ação 

permitiu-nos consolidar e implementar um Projeto Educativo que integra as três valências, Creche, Pré-

escolar e 1º Ciclo e que desenvolveremos a seguir.  

 
4.3 Natureza Jurídica 

O Externato Rainha Dª Amélia é uma marca registada da Sociedade Maria Virgínia Barradas Lda. Sociedade 

por quotas com sede na Rua da Estrela 65 1º 1200-668 Lisboa NIPC 510 312 845, tem como objeto ministrar 

o ensino básico e acolher crianças em regime de creche. 

A sociedade é detentora de dois alvarás para o ensino Pré-escolar e ensino básico, Alvará 1223 e outro para 

o acolhimento de crianças em regime de Creche, Alvará 13/2000. 

 

4.4 Valências 

O Externato desenvolve a sua atividade de ensino repartida por três valências: 

1. A Creche é uma valência que fomenta emoções. Aqui começa tudo para estas crianças, o primeiro 

contacto fora do ambiente familiar, os primeiros amigos, os primeiros passos e palavras, tudo aqui 

é novo e como tal, para nós de uma atenção extrema e dedicada para que se sintam seguros e 

confiantes. 

Também para os pais que em nós depositam toda a sua confiança, são momentos de grande 

ansiedade e expectativa. Sabemos que, invariavelmente, é assim todos os anos e por isso, todos 

nós, sem exceção, procuramos que sintam o colégio como uma extensão de sua casa.  

a) Berçário - sala destinada a crianças desde os 4 meses até à aquisição da marcha, 

desenvolve a sua atividade com uma educadora e uma auxiliar. 

b) Sala Um Ano - destinada a crianças que já efetuaram a aquisição de marcha até aos dois 

anos, desenvolve a sua atividade com uma educadora e duas auxiliares. 
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c) Sala Dois anos - destinada a crianças desde os dois anos até aos três anos, desenvolve a 

sua atividade com uma educadora e duas auxiliares. 

2. O Pré-escolar, como o próprio nome indica, começa a preparação para uma vida académica. Aqui 

se corrigem, detetam e aperfeiçoam as faculdades mais elementares e se introduzem novos 

conceitos. Educadores e pais estão em perfeita coordenação para que as crianças possam crescer 

de uma forma saudável e feliz. Promovemos o “aprender a aprender” e procuramos transmitir 

valores fundamentais como a família, a amizade e o respeito pelo próximo. Nesta valência as 

crianças tomam conhecimento e  iniciam as aprendizagens essenciais para o seu futuro e, de uma 

maneira simples e divertida, iniciam-se no domínio da matemática, aperfeiçoam a oralidade e 

abordam a escrita. Já no conhecimento do mundo, contactam com os projetos individuais e que de 

uma forma geral incidem sobre temas que lhes são próximos. 

a) Sala dos três anos - vindos da Creche, as crianças que a integram ainda necessitam de um 

período de habituação a uma nova dinâmica nas rotinas diárias. Respeitando o seu ritmo 

de crescimento, vão sendo introduzidos novos conteúdos nos vários domínios, a 

autonomia é um dos principais objetivos.  

b) Sala dos quatro anos - a consolidação da autonomia a par com o desenvolvimento físico, 

motor, emocional, cognitivo e emocional são objetivos essenciais nesta sala. A perceção 

do mundo altera-se profundamente, o relacionamento com aquilo que os rodeia é de 

grande importância para estas crianças e, como tal, o enquadramento dos conceitos e 

aprendizagens tem que ser um processo sistemático e consistente. 

c) Sala dos cinco anos - é uma sala de maior importância, é nesta altura que as crianças 

conhecem um maior desenvolvimento cognitivo trabalhando áreas especificas para a sua 

integração no 1º Ciclo. 

Esta sala conta, desde logo, com a presença da futura professora titular de 1º ano, para 

que o grupo se familiarize e, desta forma, a passagem possa decorrer sem inquietações 

ou ansiedades. A professora de integração começará a trabalhar em paralelo com a 

educadora de sala, conhecendo os seus futuros alunos, recolhendo informação acerca de 

cada um, para que, uma vez no 1º ano, possa ter deles maior conhecimento. Também 

nesta sala os pais poderão contactar com a futura professora conhecendo o método de 

trabalho e de ensino. 
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3. 1º Ciclo  

O 1º Ciclo de estudos da escolaridade obrigatória encerra nele toda a responsabilidade de alicerçar 

os conhecimentos e competências que mobilizem os seguintes valores e princípios: 

a) A construção e consciencialização da identidade pessoal e social. 

b) A compreensão e participação de um civismo livre, mas responsável, solidário e crítico. 

c) O respeito pela diversidade dos indivíduos quanto às suas pertenças e opções. 

d) Identificação, valorização e validação de diferentes formas de conhecimento, comunicação 

e expressão. 

e) O desenvolvimento de uma curiosidade e irreverência intelectual, do gosto pelo saber, pelo 

trabalho e pelo estudo. 

f) Uma consciencialização ecológica conducente à valorização do património natural e da 

preservação dos recursos. 

g) A construção de uma personalidade marcada por princípios éticos bem definidos que 

regulem e respeitem o relacionamento com os outros. 

Para que se possam cumprir os princípios e valores enunciados, devem os nossos jovens alunos 

desenvolver as seguintes competências: 

h) Iniciação da capacidade de mobilização de conhecimentos culturais, científicos e 

tecnológicos para a compreensão da realidade que os ajude na abordagem de situações e 

problemas quotidianos. 

i) Utilização adequada das suas competências nas diferentes áreas do conhecimento. 

j) Utilizar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e com um 

pensamento estruturado. 

k) Utilizar e compreender a íngua inglesa de uma forma que lhes permita uma visão e 

interação global. 

l) Pesquisar, selecionar e organizar informação no sentido de a transformar em 

conhecimento. 

m) Desenvolver estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisão. 

n) Realização de atividades de forma autónoma responsável e criativa. 

o) Promover a atividade física como forma de desenvolvimento harmonioso do corpo numa 

perspetiva de vida saudável e de qualidade. 
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4.5 Horários 

• Creche e Pré-escolar 09:30 – 16:30 

• 1º Ciclo 08:45 - 16:45 

 

4.6 Instalações 

• Área de direção piso 1 edifício principal  

• Área administrativa piso 1 edifício principal 

• Gabinete de reuniões piso 1 edifício principal 

• Berçário piso 1 edifício principal 

• Sala de um ano piso 1 edifício principal 

• Sala de dois anos piso 1 edifício principal 

• Sala de três anos piso 1 edifício principal 

• Sala de quatro anos piso 1 edifício principal 

• Sala de cinco anos piso 0 zona exterior 

• Gabinete de acompanhamento e psicopedagogia piso 0 zona exterior 

• Sala de 1º ano piso 0 zona exterior 

• Sala de 2º ano piso 0 zona exterior 

• Sala de 3º ano piso 0 zona exterior 

• Sala de 4º ano piso 0 zona exterior 

• Ginásio piso 0 zona exterior 

• Campo de jogos piso 0 zona exterior 

• Parque infantil piso 0 zona exterior 

• Espaço pais piso 0 zona exterior 

• Sala TIC piso 0 edifício principal 

• Biblioteca piso 0 edifício principal 

• Sala de música piso 2 edifício principal 

• Sala de inglês piso 2 edifício principal 

• Sala de professores / reuniões piso 2 edifício principal 

• Sala de terapia da fala piso 2 edifício principal 

• Refeitório piso 0 zona exterior 

• Cozinha piso 1 edifício principal 
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4.7 Direção de colégio 

O/A Diretor/a Geral é quem representa a sociedade junto de outros órgãos ou instituições. A nomeação da 

direção geral é feita pela estrutura societária da sociedade Maria Virgínia Barradas Lda. 

A Direção geral tem as seguintes competências: 

• Dirigir a escola e representá-la perante todas as instâncias civis e setores da comunidade educativa; 

• Convocar e presidir reuniões de direção e assembleias gerais; 

• Coordenar a elaboração do Projeto Educativo; 

• Promover e verificar a aplicação do Projeto Educativo em toda a comunidade educativa; 

• Coordenar e aprovar o Regulamento Interno. Assumir, igualmente, a responsabilidade da sua 

aplicação e interpretação; 

• Responder pelo funcionamento geral da escola, tendo em conta o princípio de subsidiariedade e as 

competências de outros órgãos; 

• Promover a qualificação profissional e educativa dos educadores docentes e não docentes com a 

colaboração do/a Diretor(a) Pedagógico(a); 

• Favorecer a boa convivência na escola; 

• Respeitar e fazer respeitar os direitos dos alunos, encarregados de educação, educadores docentes 

e não docentes, reconhecidos pela legislação vigente e pelo presente Projeto Educativo; 

• Diligenciar de forma a evitar ou pôr termo a situações de perigo para a saúde e segurança da 

comunidade escolar, podendo solicitar a cooperação das entidades competentes; 

• Zelar pela confidencialidade de todos os documentos de acordo com as normas do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados; 

• Nomear outros órgãos de competência. 

• Formalizar os contratos de trabalho; 

• Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação aos educadores 

docentes e não docentes; 

• Aprovar, mediante a proposta do/a Diretor(a) Pedagógico(a), a distribuição de horas letivas pelos 

docentes; 

• Responsabilizar-se pela admissão de alunos na escola, cumprindo os critérios respeitantes à 

admissão dos mesmos; 

• Aprovar e definir as atividades extracurriculares; 

• Convocar e presidir a reuniões gerais; 

• Definir e supervisionar a gestão económica e financeira da escola; 

• Cumprir e fazer cumprir as leis e disposições vigentes dentro do âmbito das suas competências; 
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• Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas derivadas de contratos com o Estado; 

• Promover a avaliação dos educadores docentes e não docentes. 

• A Direção pode delegar algumas das suas funções noutros órgãos ou elementos de estrutura, tanto 

de governo como de gestão. 

 

4.8 Direção Pedagógica (Pré-escolar e 1ºCiclo) 

 
A	Direção Pedagógica da escola é quem define, em articulação com o Conselho Pedagógico, o método e a 

forma de ensino e ainda o enquadramento e supervisão do quadro docente e discente.  

A Direção Pedagógica é nomeada pela Direção do colégio e tem as seguintes competências: 

• Representar a escola perante as instâncias académicas;  

• Presidir ao Conselho Pedagógico;  

• Exercer a liderança dos docentes nos aspetos académicos, segundo as indicações da Direção; 

• Convocar e presidir às reuniões de docentes, quando estas funções não sejam exercidas pela 

Direção;  

• Responsabilizar-se pelas certificações, veracidade e correção dos documentos académicos da 

escola;  

• Coordenar todas as ações, no âmbito das suas competências, e informar a comunidade educativa, 

de acordo com a Direção;  

• Alertar para questões pedagógicas, de ética profissional e deontológica 

• Promover e coordenar a renovação pedagógica-didática da escola, a formação permanente dos 

educadores docentes em colaboração com a Direção; 

• Colaborar na admissão de pessoal docente  

• Colaborar na avaliação de desempenho dos docentes 

• Velar pelo cumprimento do calendário escolar, horário letivo dos educadores docentes e dos 

alunos, pelos direitos e deveres dos mesmos, pela ordem e disciplina, de acordo com a Direção 

• Levar à Direção Geral, para ratificação, os manuais a adotar, aprovados pelo Conselho Pedagógico; 

• Propor à Direção a ratificação da adoção de outros materiais didáticos e curriculares necessários à 

ação educativa; 

• Coordenar a utilização das instalações e outros materiais didáticos, bem como a sua atualização e 

manutenção;  

• Responsabilizar-se pelas atividades complementares e de enriquecimento curricular. 
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• Dirigir a elaboração do planeamento curricular e Plano Anual de Atividades, de acordo com a 

Direção;  

• Assumir outras responsabilidades quando lhe sejam delegadas pela Direção; 

• Algumas destas funções podem ser delegadas noutros órgãos de gestão da escola, com autorização 

da Direção. 

 

4.9 Corpo docente 

 
O corpo docente é composto por professores no 1º Ciclo e educadoras na Creche e Pré-escolar. O 

recrutamento é efetuado com base na referenciação profissional, tendo como requisitos uma formação 

académica adequada ao grau de exigência pretendido e ainda as instituições de formação onde foi obtido. 

Para além da referenciação profissional, o recrutamento deste grupo está sujeito a uma avaliação que 

incide sobre ética profissional e responsabilidade social entre outras. 

 

4.10 Direção Técnica (Creche) 

 
• A Direção técnica tem a responsabilidade de verificar o funcionamento correto dos serviços creche 

validando a aplicação da lei vigente. 

• A Direção técnica tem a incumbência de prestar todos os esclarecimentos e informações à tutela 

sempre que tal seja necessário. 

• A Direção técnica é a responsável pela adequação ao local de trabalho dos colaboradores afetos a 

esta valência. 

• A Direção técnica é a responsável pela articulação e elaboração de documentação para a tutela. 

• A Direção técnica reporta diretamente à direção. 

 
4.11 Gabinete Psicopedagogia 

 
• O Gabinete Psicopedagógico é um departamento que avalia e monitoriza o desenvolvimento 

equilibrado, a nível socioafetivo, comportamental, cognitivo-escolar.  

• O Gabinete Psicopedagógico é constituído por uma Psicopedagoga, com capacidade na mobilização 

de professores de educação especial e outros profissionais da área da educação. 

• Este Gabinete é coordenado pela Psicopedagoga residente e nomeado pela Direção;  

• Este Gabinete depende da Direção; 

• A coordenadora do Gabinete Psicopedagógico faz parte do Conselho Pedagógico. 
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• Este Gabinete tem as seguintes competências: 

• Avaliação e intervenção junto dos alunos sinalizados por pais/encarregados de educação, 

educadores docentes ou a pedido dos próprios; 

• Avaliação especializada e intervenção junto dos alunos com necessidades educativas especiais e 

elaboração dos relatórios Técnico-Pedagógicos; 

• Avaliação de maturidade Pré-escolar; 

• Realização de entrevista de perfil individual com os pais e professora/educadora titular de sala, 

elaboração da síntese, a qual dará conhecimento à Direção Geral e Pedagógica; 

• Participa em reuniões com encarregados de educação sempre que solicitadas ou por sua iniciativa, 

e das quais dará conhecimento à Direção Geral e Pedagógica; 

• Colaboração na elaboração de planos de acompanhamento para os alunos; 

• Colaboração na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos; 

• Supervisão da aplicação de medidas corretivas e disciplinares; 

• Implementação de procedimentos de intervenção; 

• Desenvolvimento de ações de formação parental; 

• Articulação com recursos externos existentes noutras estruturas e serviços, sempre que se julgue 

necessário; 

• Participação nas reuniões de avaliação e dos Conselhos de Educadoras/de Educadores docentes/de 

Turma; 

• Participação nas equipas dos projetos de escola;  

• Representação nos órgãos pedagógicos;  

• Assessoria à direção; 

 

4.12 Secretariado 

 
• Assistência à Direção; 

• Receção a encarregados de educação, pais e família; 

• Processamento salarial e controlo de absentismo; 

• Preparação e requisição de materiais ou equipamentos; 

• Preparação de documentação contabilística; 

• Gestão de fornecedores; 

• Gestão de pagamentos e de inscrições;  

• Comunicação institucional e relações-públicas; 
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• Comunicação com órgãos de tutela; 

• Apoio a toda a comunidade educativa; 

• Os serviços administrativos apenas reportam à Direção 

 

4.13 Corpo não docente e pessoal de suporte 

 
O corpo não docente é recrutado através de um rigoroso processo de seleção e que se baseia em diversos 

parâmetros que ao longo dos anos fomos identificando e desenvolvendo como requisitos para a integração 

na equipa. Toda a equipa é sujeita a um programa de formação na admissão tendo um supervisor que se 

encarrega da sua adaptação ao local de trabalho e avaliação de desempenho. 

 

4.14 Formação profissional 

 
A Formação profissional é uma mais-valia para as qualificações e aptidões profissionais e pessoais sendo 

um ativo importante na nossa equipa. Os colaboradores podem eleger durante o ano letivo as formações 

que pretendem fazer e que remetem á Direção para sua validação ou reorientação. 

 

5. Objetivos educativos 

5.1 Perfil de aluno 
	
Base humanista  

A escola habilita os jovens com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada 

na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar.  

 

Saber  

O saber está no centro do processo educativo. É responsabilidade da escola desenvolver nos alunos a 

cultura científica que permite compreender, tomar decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais 

no mundo. Toda a ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto. 

 

Aprendizagem 

As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A ação educativa promove intencionalmente o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, base da educação e formação ao longo da vida.  
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Inclusão 

A escolaridade obrigatória é de e para todos, sendo promotora de equidade e democracia. A escola 

contemporânea agrega uma diversidade de alunos tanto do ponto de vista socioeconómico e cultural como 

do ponto de vista cognitivo e motivacional. Todos os alunos têm direito ao acesso e à participação de modo 

pleno e efetivo em todos os contextos educativos. 

 

Coerência e flexibilidade 

Garantir o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no seu processo de formação requer uma 

ação educativa coerente e flexível. É através da gestão flexível do currículo e do trabalho conjunto dos 

professores e educadores sobre o currículo que é possível explorar temas diferenciados, trazendo a 

realidade para o centro das aprendizagens visadas. 

 

Adaptabilidade  

Ensinar do século XXI é um desafio que a todos exige uma constante adaptação a novos contextos, e futuras 

questões. Docentes e alunos têm de ser capazes, sem reservas, de mobilizar competências e conhecimentos 

na atualização de objetivos e nas estratégias necessárias para os atingir.   

 

5.2 Valores 

Alicerçados numa cadeia de valores robusta, em que família e escola contribuem de forma permanente e 

solidária, as nossas crianças serão, com toda a certeza, jovens e adultos sem imparidades de carácter ou 

amorfismos morais.  

Procuramos valores transformadores que orientem um ser humano equilibrado, responsável e sem receio 

de afirmação. Queremos que os nossos alunos e crianças, saibam a importância do “Ser” e a sua dimensão.  

 
5.3 Hábitos e conduta 

Aos alunos do Externato Rainha Dª Amélia ser-lhes-ão exigidos, padrões comportamentais que se pautem 

por uma conduta moral e ética de acordo com os princípios anteriormente expostos. 
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6. Metodologias 

6.1 Disciplinas e carga curricular 

 
 
1º Ciclo 
	

Componentes do currículo Carga Horária Semanal 
Português Mínimo 7 Horas 
Matemática Mínimo 7 Horas 
Estudo do Meio Mínimo 3Horas 
Educação Física 2 Horas 
Expressão Musical 1 Hora 
Expressão Plástica e Dramática 1h30m 
Apoio ao estudo 1h30m 
TIC - Tecnologias de Informação 1Hora 

English Plus 1º ano - 4 tempos 
2º,3º e 4ºano - 5 tempos 

Cidadania e Desenvolvimento / Formação Pessoal 
e Social 

45m 

	
	
	
Pré-escolar 
	

Componentes do currículo Carga Horária Semanal 
Área da Formação pessoal e social. 
Área do conhecimento do mundo. 
Domínio da Linguagem oral e abordagem à escrita. 
Domínio da Matemática 
Domínio das expressões 

 
 
Mínimo 25 horas 

Expressão musical 1 hora 3 anos 
1h30m 4 e 5 anos 

Educação Física-motora 1h40m 
Competências Pessoais e Sociais  30 m  
Oferta complementar 

TIC - Tecnologias de informação 
30m 3 e 4 anos 
45m 5 anos 

English Plus / Core English 1 hora - 3 e 4 anos 
2 horas - 5 anos 

	
	

6.2 Níveis de exigência 

1º Ciclo 

Os níveis de exigência para os alunos deste ciclo de estudos, devem ter como indicação mínima o perfil do 

aluno determinado pela Direção Geral de Educação, mas, sobretudo, os objetivos curriculares definidos na 

planificação anual do colégio, que lhes incrementa conhecimentos e competências, que alicerçarão com 

rigor e qualidade futuros desempenhos escolares. Os alunos são estimulados no estudo autónomo no  
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colégio e fora dele. Encorajamos as famílias a participar neste processo pois só em comunidade escolar 

serão possíveis atingir os objetivos estipulados. 

 
6.3 Controlo das aprendizagens e Avaliação 

O controlo das aprendizagens é feito de forma contínua, ao longo do ano letivo, em que é possível avaliar 

o desempenho dos alunos e diagnosticar dificuldades ou maiores facilidades dos alunos, conseguindo 

determinar quais as melhores estratégias para dar resposta em cada situação, em todos os níveis de ensino. 

No 1º Ciclo, cada professor da respetiva área curricular é responsável por elaborar e aplicar os respetivos 

instrumentos de avaliação. Os instrumentos de avaliação podem consistir em: 

• Observação direta dos alunos,  

• Trabalho diário dos alunos 

• Testes escritos,  

• Testes em suporte informático, 

• Testes orais 

• Testes práticos  

 

Os instrumentos de avaliação formal (testes) de Português, Matemática e Estudo do Meio são realizados 

em dois momentos no 1º e 2º períodos letivos, a meio e no fim de cada um e um no final do 3º período. 

Nas restantes áreas curriculares (Inglês, Educação Física, Expressão Musical, TIC) é realizado um momento 

formal de avaliação no final de cada período letivo. 

 

Para além dos instrumentos de avaliação elaborados e aplicados pelo nosso corpo docente, participamos 

ainda noutros modelos de avaliação externa, de modo a termos uma avaliação em termos de comparação 

do nível de ensino com as restantes escolas do nosso país:  

• Provas de Aferição - elaboradas pelo Ministério 

• Testes de Matemática SPM - elaborados pela Sociedade Portuguesa de Matemática 

• Exames Cambridge – elaborados e aplicados por professores do Cambridge 

Os resultados das avaliações realizadas ao longo do ano são dados a conhecer aos próprios alunos e 

respetivos Encarregados de Educação sempre que ocorrem momentos formais de avaliação.  

Avaliações intercalares, a meio do 1º e do 2º períodos, a professora titular de cada turma do 1º Ciclo elabora 

um registo descritivo de avaliação para dar a conhecer aos Encarregados de Educação o balanço das 

aprendizagens dos respetivos educandos.  
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No final de cada período letivo, quer na Creche, quer no Pré-escolar, quer no 1º Ciclo, é feito o balanço do 

desenvolvimento dos alunos de todas as áreas curriculares e extracurriculares, através de uma avaliação 

descritiva, disponibilizada no Portal da Escola aos respetivos Encarregados de Educação. O professor de 

cada área é o responsável pela atribuição e redação das respetivas avaliações. 

 

6.4 Orientação das aprendizagens 

 
6.4.1 Apoio educativo 

O apoio educativo, consiste na identificação de um conjunto de estratégias e atividades, de caráter 

pedagógico e didático, organizadas de forma a mitigar dificuldades de aprendizagem e ainda a adequar o 

processo de ensino e aprendizagem a alunos com necessidades educativas. Tem como principal objetivo, 

contribuir para o sucesso escolar dos alunos através da melhoria e aquisição de conhecimentos e 

competências. 

Todo este processo é coadjuvado pela Direção Pedagógica e pelo Gabinete de Psicopedagogia após 

aprovação da Direção 

a) Referenciação: Quando começam a surgir dificuldades de aprendizagem num aluno, a professora 

titular, ou o professor responsável da disciplina em causa, identificam-no e referenciam-no, em 

Conselho Pedagógico, indicando as dificuldades do aluno e as competências/atividades que 

necessitam ser trabalhadas. 

b) Objetivos: Em equipa multidisciplinar (docentes, Direção Pedagógica e Gabinete Psicopedagógico) 

é elaborado um Plano de Intervenção, em que são definidas as competências/atitudes a trabalhar 

com o aluno e um prazo para que esse Plano seja reavaliado. 

c) Métodos e estratégias: Os métodos e as estratégias iniciais são definidos no Plano de Intervenção 

de acordo com o perfil do aluno e podem passar por: 

• Apoio individualizado, dentro ou fora da sala; 

• Trabalho diferenciado, individual ou em grupo; 

• Constituição de grupos de alunos do mesmo nível ou similar, de caráter temporário ou 

permanente, ao longo do ano letivo; 

• Horário de apoio definido ou pontual 

• Realização de exercícios de consolidação de conteúdos; 

• Orientação de métodos de trabalho que contribuam para uma melhoria da autonomia, 

da motivação, da organização e do comportamento; 
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•  Atividades de compensação em qualquer momento do ano letivo ou no início de um novo 

ciclo; 

• Aulas de recuperação; 

• Adaptações programáticas das disciplinas em que o aluno tenha revelado especiais 

dificuldades; 

•  Promoção e orientação de estratégias para a família; 

d) Recursos: No Plano de Intervenção são definidos os recursos humanos, físicos e materiais 

necessários para a operacionalização do plano. Os recursos humanos passam pelo apoio dado pela 

professora de apoio, pela professora titular, pela Psicopedagoga, pela terapeuta da fala e pelo apoio 

de técnicos externos (sempre que existam). Os horários são definidos de acordo com o horário 

letivo do aluno, de modo a interferir o menos possível na dinâmica da turma, assim como o local 

onde cada apoio será dado (sala, sala de apoio, gabinete Psicopedagógico). 

e) Aprovação: Quando elaborado o Plano de Intervenção, este é, primeiramente, apresentado em 

Conselho de Docentes, aprovado pela Direção do Colégio e, em seguida, em reunião, apresentado 

ao Encarregado de Educação. 

f) Monitorização: De acordo com o Plano de Intervenção, todos os apoios são registados em impresso 

próprio, que acompanha diariamente o aluno, em que é registado o resumo de cada sessão, onde 

estão descritas as estratégias e metodologias desenvolvidas e o desempenho do aluno.  

g) Avaliação: A avaliação das competências/aprendizagens/atitudes é feita em reunião com todos os 

intervenientes do Plano (Equipa Multidisciplinar), para que seja feita a reavaliação do mesmo, após 

ter sido colocado em prática, reportando a eficácia das estratégias aplicadas e propondo, se 

necessário, correções ao plano inicial. As medidas podem ser alteradas, sempre que disso houver 

necessidade, por forma a assegurar a convergência das aprendizagens com os seus pares. A 

avaliação da eficácia do Plano e a sua reformulação é transmitida, em reunião, ao Encarregado de 

Educação. 

h) Apoio Educativo à distância: Sempre que existe ausência prolongada, quer por doença, quer por 

outros motivos de caráter familiar, tais como viagens de longa duração, que impossibilite o aluno 

de assistir às atividades letivas e formativas em contexto de grupo/turma, o Encarregado de 

Educação tem de justificar essa ausência por escrito. À semelhança das medidas enumeradas 

anteriormente, serão estabelecidas medidas de recuperação/acompanhamento de acordo com o 

Projeto Educativo de Turma e perfil do aluno, nas diferentes áreas, para que este consiga 

acompanhar o processo ensino-aprendizagem através de meios informáticos de comunicação, à 

distância. 
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i) Plano de Recuperação: No caso de irregularidade na assiduidade do aluno e caso o apoio educativo 

à distância não seja possível, ou não tenha sido eficaz, aquando do seu regresso à escola, será feita 

uma avaliação (diagnóstico) e elaborado um Plano de Recuperação das aprendizagens, à 

semelhança do enumerado nos pontos anteriores. 

j) Plano de Ação Tutorial: Quando a referenciação de um aluno é feita por questões comportamentais 

ou conflitos no relacionamento interpessoal, não interferindo com a parte académica, é 

implementado um Plano de Ação Tutorial, de forma a contribuir para minimizar as dificuldades 

comportamentais dos alunos, facilitar a sua integração na escola e nos grupos turma e atenuar 

eventuais situações de conflito. Este plano passa por definir sessões de atendimento sistemático 

personalizado, com a Psicopedagoga do Colégio, que faz, com o aluno, um trabalho de análise e 

avaliação das situações que ocorram, ajudando-o na sua resolução e promovendo a adoção de 

comportamentos favoráveis à sua boa integração. É feito o registo dessa monitorização em 

documento próprio. 

 

6.4.2 Medidas de Ensino Especial 
 
Sempre que um aluno tem um diagnóstico diferenciado e que necessite de medidas seletivas ou adicionais, 

é elaborado pela Equipa Multidisciplinar um Relatório Técnico-Pedagógico e criado um Plano de 

Intervenção Individual, de acordo com as suas necessidades, com base no descrito em 6.4.1. e na lei em 

vigor. 

 

6.5 Normas de Funcionamento 

6.5.1 Pontualidade 
Para o correto funcionamento das aulas e de todas as atividades curriculares e extracurriculares, é essencial 

que o aluno cumpra os horários estabelecidos para as diferentes atividades. 

No Pré-Escolar as crianças deverão estar na respetiva sala às 9:30, para dar início às atividades 

programadas. 

No caso dos alunos do 1º Ciclo, terão de estar na respetiva sala de aula todos os dias às 8:45, tendo uma 

tolerância de 10 minutos de atraso. No caso de haver um atraso superior a este tempo, será registada uma 

falta de pontualidade e o aluno não poderá assistir à aula, ficando a aguardar o seu término na Biblioteca 

da Escola.  

Os pais terão conhecimento destas faltas através do Portal da Escola. 
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6.5.2 Disciplina 
Deveres do aluno 

a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de 

escolaridade que frequenta; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso 

algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, 

identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, 

filosóficas ou religiosas. 

e) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

f) Participar nas atividades educativas desenvolvidas no colégio, bem como nas demais atividades 

que requeiram a participação dos alunos; 

g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

h) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, programas ou aplicações informáticas, nos 

locais onde decorram aulas exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos 

esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada 

pelo professor ou pelo responsável pela direção dos trabalhos ou atividades em curso; 

i) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização 

prévia dos professores, ou da direção do colégio; 

j) Não difundir, no colégio ou fora dele, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos letivos e não letivos; 

k) Apresentar-se devidamente fardado. 

 
6.5.3 Faltas 

Faltas e sua natureza 
 

a) A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, a falta de 

pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessário. 

b) Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do 

aluno. 

c) As faltas são registadas pelo professor titular, na plataforma informática de gestão de alunos. 

d) As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares 

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 
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e) O regulamento interno da escola define o processo de justificação das faltas de pontualidade do 

aluno e ou resultantes da sua comparência sem o material didático e ou outro equipamento 

indispensável, bem como os termos em que essas faltas, quando injustificadas, são equiparadas a 

faltas de presença. 

f) As faltas serão registadas diariamente na plataforma de gestão de alunos PAAE e reportadas nas 

avaliações de final de período. 

g) A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do colégio não é considerada 

falta relativamente às outras disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas. 

 

6.5.4 Justificação de faltas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação, 

quando determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se 

determinar impedimento superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença 

de caráter crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano 

letivo ou até ao termo da condição que a determinou;  

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite 

com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento 

de familiar; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

f) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das 

atividades letivas; 

g) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado admissível pela direção do 

colégio, ou pela professora titular; 

h) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar; 

i) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, relativamente 

às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita; 

j) Outros factos previstos no regulamento interno da escola. 
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2. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de educação 

ou, à professor titular, com indicação do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, 

referenciando os motivos justificativos da mesma. A justificação de faltas deve ser sempre efetuada 

através do Portal da Escola ou pelos canais institucionais. 

3. A professora titular, pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, os comprovativos adicionais 

que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para 

esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos. 

4. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 

restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

5. A professora titular, compete apresentar as razões conducentes à aceitação da justificação, as 

consequências do seu eventual incumprimento e os procedimentos a adotar. 

6. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de 

medidas, a definir pelos professores responsáveis e ou pela escola, nos termos estabelecidos no 

respetivo regulamento interno, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta. 

 

6.5.5 Faltas injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida 

disciplinar. 

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação apresentada 

deve ser fundamentada de forma sintética. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior 

de idade, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias 

úteis, pelos canais de comunicação institucionais. 

4. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos ou interpolados; 

5. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores, os pais ou o 

encarregado de educação são convocados à escola, pela professora titular. 



 
 

 
Rua da Estrela, 65, 1200-668 Lisboa                Telefone 213942090                    Telemóvel 912232135                   Contribuinte 510312845 

geral@externatorainhadonaamelia.pt                                https://externatorainhadonaamelia.pt 
 

 
23 DP W PE/09 Pág: 

 

6. A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento 

efetivo do dever de assiduidade. 

7. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis à escola, 

e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de 

crianças e jovens (CPCJ) em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, 

assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados de 

educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 

7. Academia de inglês 

7.1 Objetivos 

O Externato Rainha Dª Amélia fixou objetivos para o currículo de inglês relativamente à proficiência a 

adquirir; desta forma, a partir dos três anos todos os alunos tem como oferta curricular esta disciplina, com 

professores(as) nativos(as). Os objetivos foram estabelecidos tendo em consideração o percurso escolar do 

aluno até ao 4º ano, altura em que deverão estar preparados para efetuar a certificação Cambridge 

Assessment A2 Flyers. 

O A2 Flyers é o terceiro de três Cambridge English Qualifications desenvolvidos para alunos mais novos. 

Estes exames avaliam as crianças no inglês escrito e falado do dia a dia e são uma excelente forma de elas 

ganharem confiança e melhorarem o seu inglês. 

Os exames apresentam tópicos familiares e dão destaque às competências necessárias para comunicar 

eficazmente em inglês através de provas que avaliam a compreensão oral, a expressão oral, a compreensão 

escrita e a expressão escrita. As cargas curriculares vão sendo anualmente incrementadas, e assim, a partir 

do 1º ano têm esta disciplina numa base diária, estando sujeitos a momentos formais de avaliação no final 

de cada período.  
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8. Disposições Finais 

 

1. Qualquer situação omissa neste Projeto Educativo deve, caso se justifique, ser resolvida pela 

Direção em tempo oportuno, de acordo com as suas competências e sem prejuízo da legislação 

vigente. 

2. A inscrição do aluno implica a aceitação do Projeto Educativo e obriga ao seu cumprimento. 

3. O Projeto Educativo vincula todos os membros da comunidade educativa. 

4. O Projeto Educativo foi elaborado com base na visão que temos sobre a educação, alicerçado na 

forte convicção que uma comunidade educativa participativa e interessada produz jovens íntegros 

e de enorme qualidade académica.  

5. O Projeto Educativo entra em vigor no ano letivo de 2022-2023 e será́ ́atualizado, sempre que se 

justifique. 

6. O projeto educativo encontra-se disponível para consulta na secretaria do colégio, no site em 

https://externatorainhadonaamelia.pt/ e no portal dos encarregados de educação em 

https://portalexternatorainhadonaamelia.paae.pt/ 


