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1. O	  Projeto	  Educativo	  	  

O	   projeto	   educativo,	   a	   seguir	   enunciado,	   apresenta-‐se	   como	   “o	   documento	   vértice	   e	  

ponto	  de	  referência,	  orientador	  de	  toda	  a	  atividade	  escolar”,	  baseado	  na	  participação	  de	  to-‐

da	  a	  comunidade	  educativa.	  

O	  projeto	  educativo,	  definido	  na	  alínea	  a)	  do	  n.º	  1	  do	  art.º	  9	  do	  Decreto-‐Lei	  n.º	  75/2008,	  

de	  22	  de	  abril,	  como	  um	  “documento	  que	  consagra	  a	  orientação	  educativa	  do	  agrupamento	  

de	  escolas,	  elaborado	  e	  aprovado	  pelos	  seus	  órgãos	  de	  administração	  e	  gestão	  para	  um	  hori-‐

zonte	  de	  três	  anos”,	  constitui-‐se	  como	  referência	  para	  a	  definição	  das	  prioridades	  educati-‐

vas,	  o	  plano	  anual	  de	  atividades,	  o	  regulamento	  interno	  e	  outros	  documentos	  estruturantes	  

da	  organização	  e	  funcionamento	  do	  agrupamento.	  	  

O	  projeto	  educativo	  pretende	  ser	  um	  projeto,	  no	  verdadeiro	  sentido	  etimológico	  da	  pa-‐

lavra,	  que	  resulte	  do	  desejo	  e	  vontade	  coletivos	  de	  respeito	  pelos	  princípios	  e	  valores	  enun-‐

ciados	  e	  pelo	  cumprimento	  das	  metas	  e	  estratégias	  estabelecidas,	  subalternizando	  o	  forma-‐

lismo	  do	  projeto	  decretado;	  pretende	  ser	  um	  documento	  que,	  para	  lá	  do	  formalismo	  institu-‐

cional	  de	  resposta	  às	  imposições	  normativas,	  possa	  ser	  identificador	  da	  identidade	  organiza-‐

cional	  e	  educacional	  do	  agrupamento,	  que	  se	  constrói	  pela	  vontade	  coletiva	  e	  pelo	  envolvi-‐

mento	  e	  participação	  de	  toda	  a	  comunidade.	  	  

O	  projeto	  educativo,	  documento	  de	  referência	  de	  toda	  a	  atividade	  educativa,	  deve	  sus-‐

tentar	  a	  definição	  dos	  seus	  requisitos	  essenciais	  do	  processo	  de	  construção,	  na	  ação	  demo-‐

crática	  e	  participada	  de	  todos	  aqueles	  a	  quem	  este	  documento	  se	  destina,	  recusando	  o	  mo-‐

delo	  formatado,	  inspirado	  na	  mais	  diversificada	  produção	  legislativa	  e	  académica,	  facilitado-‐

ras	  dos	  processos	  estandardizados;	  recusa	  a	  produção	  elitista	  do	  projeto	  que,	  por	  opção	  or-‐

ganizacional	  e,	  não	  raro,	  por	  necessidade	  de	  afirmação	  de	  liderança,	  define	  e	  impõe	  uma	  de-‐

terminada	  dimensão	  de	  escola,	  não	  tendo	  em	  conta	  a	  totalidade	  da	  instituição.	  	  
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2. Caracterização	  do	  agrupamento	  de	  escolas	  

O	  Agrupamento	  de	  Escolas	  Francisco	  de	  Holanda	  (AEFH)	  resultou	  da	  agregação	  do	  Agru-‐

pamento	  de	  Escolas	  Egas	  Moniz,	  que	  integrava	  a	  Escola	  EB2,3	  Egas	  Moniz,	  a	  Escola	  EB1/JI	  de	  

Santa	  Luzia	  e	  a	  Escola	  EB1	  de	  Pegada,	  com	  a	  Escola	  Secundária	  Francisco	  de	  Holanda.	  	  

	  

2.1 As	  escolas	  

• Escola	  Básica	  de	  Santa	  Luzia	  (EB1/JI)	  –	  Localizada	  na	  rua	  Teixeira	  de	  Pascoais,	  na	  fre-‐

guesia	  de	  Azurém,	  apresenta	  uma	  tipologia	  do	  tipo	  P3.	  Em	  1995/96	  foi	  construído	  no	  espaço	  

exterior	   um	   campo	   polidesportivo	   para	   utilização	   da	   escola	   e	   da	   população	   residente	   na	  

área,	  estando,	  neste	  momento	  a	  sua	  utilização	  confinada	  ao	  uso	  exclusivo	  da	  escola.	  O	  edifí-‐

cio,	  para	  além	  das	  quinze	  salas	  de	  aula,	  possui	  cantina	  com	  cozinha	  anexa,	  biblioteca,	  e	  um	  

salão	  polivalente.	  

• Escola	  Básica	  de	  Pegada	  (EB1)	  –	  Localizada	  na	  rua	  da	  Pegada,	  freguesia	  de	  Azurém.	  A	  

construção	  da	  escola	  obedeceu	  ao	  “Plano	  Centenário”,	  encontrando-‐se	  em	  razoável	  estado	  

de	  conservação.	  O	  edifício	  é	  constituído	  por	  quatro	  salas	  de	  aula	  e	  dois	  pequenos	  gabinetes.	  

Possui	  ainda	  um	  pequeno	  espaço,	  que	  resultou	  de	  obras	  de	  adaptação	  de	  um	  coberto,	  onde	  

funciona	  uma	  sala	  de	  convívio	  e,	  num	  pré-‐fabricado,	  em	  anexo,	  funciona	  a	  cantina.	  

• Escola	  Básica	  Egas	  Moniz	  (EB2,3)	  –	  Localizada	  na	  rua	  Comandante	  José	  Luís	  de	  Pina,	  

freguesia	  de	  Urgezes,	  foi	  criada	  por	  Portaria	  n.º	  1210,	  de	  3	  de	  outubro	  de	  1995.	  É	  constituída	  

por	  um	  edifício	  tipo	  monobloco	  com	  dois	  pisos,	  concluído	  em	  janeiro	  de	  1997,	  e	  um	  pavilhão	  

gimnodesportivo,	  que	  entrou	  em	  funcionamento	  em	  janeiro	  de	  2001.	  O	  edifício,	  para	  além	  

das	  salas	  de	  aula	  normais	  e	  específicas,	  possui	  uma	  biblioteca,	  salas	  de	  convívio,	  espaço	  des-‐

tinado	  aos	  serviços	  de	  administração	  escolar,	  refeitório,	  bar,	  uma	  reprografia/papelaria,	  ga-‐

binetes	  e	  espaços	  de	  trabalho	  diversos.	  
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• Escola	  Secundária	  Francisco	  de	  Holanda	  –	  Criada	  por	  decreto	  régio	  de	  20	  de	  dezem-‐

bro	  em	  1864	  e	  obtendo	  confirmação	  pelo	  decreto	  de	  3	  de	  dezembro	  de	  1884,	  a	  então	  desig-‐

nada	  Escola	   Industrial	  de	  Guimarães,	  viria	  a	  entrar	  em	  funcionamento	  no	   início	  do	  ano	  se-‐

guinte,	  para	  procurar	  dar	  resposta	  a	  alguns	  dos	  bloqueios	  à	  industrialização	  identificados	  no	  

inquérito	   industrial	   de	  1881	  e	  às	  necessidades	  evidenciadas	  na	  1.ª	   exposição	   industrial	   de	  

Guimarães,	  realizada	  no	  verão	  de	  1884.	  O	  início	  das	  aulas	  de	  desenho	  industrial,	  no	  dia	  14	  

de	  janeiro	  de	  1885,	  iria	  introduzir	  uma	  relação	  de	  permanente	  complementaridade	  e	  parce-‐

ria	  da	  Escola	  Francisco	  de	  Holanda	  com	  a	  região,	  nomeadamente	  com	  as	  atividades	  econó-‐

micas,	  procurando	  dar	  resposta,	  desde	  o	  seu	  início,	  à	  “falta	  de	  preparação	  do	  pessoal	  operá-‐

rio”,	  uma	  missão	  que	  tem	  vindo	  a	  ser	  cumprida	  e	  renovada	  ao	  longo	  de	  mais	  de	  cento	  e	  vin-‐

te	  e	  cinco	  anos.	  Até	  aos	  anos	  setenta,	  a	  Escola,	  identificada	  com	  ensino	  de	  forte	  componente	  

prática,	  com	  currículos	  de	  menor	  incidência	  teórica,	  tinha	  objetivos	  claros	  de	  profissionaliza-‐

ção	  e	  de	  consequente	  satisfação	  das	  necessidades	  do	  mercado	  de	   trabalho	  com	  operários	  

qualificados	  ou	  de	  quadro	  médios.	  Após	  o	  25	  de	  abril,	  com	  as	  alterações	  operadas	  na	  estru-‐

tura	  do	  ensino	  secundário,	  a	  unificação	  do	  curso	  geral	  (1975),	  a	  implantação	  de	  cursos	  com-‐

plementares	  de	  via	  única	  para	  os	  dois	  ramos	  de	  ensino,	  eliminando	  a	  distinção	  entre	  escolas	  

e	  liceus	  (1978),	  a	  criação	  do	  ensino	  técnico-‐profissional	  (1983)	  e,	  em	  1989,	  a	  criação	  das	  es-‐

colas	  profissionais,	  possibilitaram	  o	  alargamento	  das	  ofertas	  formativas	  da	  Escola.	  

Com	  o	  Programa	  de	  Modernização	  do	  Parque	  Escolar,	  aprovado	  pela	  Resolução	  de	  Con-‐

selho	  de	  Ministros	  n.º	  1/2007,	  a	  Escola	  Secundária	  Francisco	  de	  Holanda	  sofreu	  obras	  de	  re-‐

qualificação	  em	  2009.	  

	  

	  
	   	  



Agrupamento	  de	  Escolas	  Francisco	  de	  Holanda	  
PROJETO	  EDUCATIVO	  
2014-‐2017	  

Página	  4/13	  

2.2 Alunos,	  professores	  e	  pessoal	  não	  docente	  (2013-‐2014)	  

2.2.1 Alunos	  em	  cada	  ano	  e	  ciclo	  educativo	  

Educação	  pré-‐escolar	   N.º	  de	  crianças	  

2	  salas	   52	  
	  

1º	  ciclo	   N.º	  de	  alunos	  

16	  turmas	   388	  
	  

2.º	  ciclo	   N.º	  de	  alunos	  

6	  turmas	   176	  
	  

3.º	  ciclo	   N.º	  de	  alunos	  

12	  turmas	   289	  
	  

Secundário	  
(cursos	  científico-‐humanísticos)	   N.º	  de	  alunos	  

49	  turmas	   1430	  
	  

Secundário	  
(ensino	  recorrente)	   N.º	  de	  alunos	  

1	  turma	   25	  
	  

Secundário	  
(ensino	  profissional)	   N.º	  de	  alunos	  

13	  turmas	   304	  
	  

Ensino	  vocacional	   N.º	  de	  alunos	  

9.º	  ano	   23	  
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2.2.2 Professores	  

Professores	  do	  quadro	   198	  

Professores	  contratados	   12	  

2.2.3 Assistentes	  técnicos	  e	  operacionais	  

Assistentes	  técnicos	   12	  

Assistentes	  operacionais	   66	  

2.2.4 Outro	  pessoal	  técnico	  (serviço	  de	  psicologia	  e	  orientação)	  

SPO	   1	  
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3. Missão	  

O	  Agrupamento	  de	  Escolas	  Francisco	  de	  Holanda	  é	  uma	  organização	  que	  tem	  o	  sucesso	  

dos	  seus	  alunos	  como	  principal	  missão.	  Esta	  ambição	  pressupõe	  o	  prosseguimento	  dos	  se-‐

guintes	  princípios	  e	  valores:	  

- Oferecer	   um	   ensino	   de	   qualidade	   que	   prepare	   os	   alunos	   para	   a	   vida,	   facilitando	   o	  

prosseguimento	  de	  estudos	  e	  a	  inserção	  no	  mercado	  de	  trabalho	  e	  na	  sociedade,	  en-‐

quanto	  cidadãos	  ativos	  e	  responsáveis;	  

- Implementar	   uma	   política	   de	   educação,	   orientada	   para	   as	   diversas	   necessidades	   e	  

ritmos	  de	  aprendizagem	  ao	  longo	  da	  vida;	  

- Acompanhar	  a	  vida	  escolar	  dos	  alunos,	  potenciando	  as	   suas	  expectativas	  educacio-‐

nais	  e	  sociais,	  nomeadamente	  através	  de	  atividades	  curriculares	  e	  de	  complemento	  

curricular;	  

- Desenvolver	  um	  ensino	  assente	  na	  inovação,	  na	  experimentação	  e	  no	  recurso	  a	  no-‐

vas	  metodologias	  e	  tecnologias;	  

- Subordinar	   os	   procedimentos	   instrumentais	   e	   administrativos	   aos	   procedimentos	  

pedagógicos	  e	  científicos;	  

- Evitar	  a	  funcionalização,	  desmotivação	  e	  acomodação	  profissional	  do	  pessoal	  docen-‐

te	  e	  não	  docente;	  

- Promover	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis,	  responsáveis,	  autónomos	  e	  solidários;	  

- Estimular	  o	  exercício	  dos	  direitos	  e	  deveres	  de	  cidadania	  em	  diálogo	  e	  no	  respeito	  pe-‐

los	  outros,	  com	  espírito	  democrático,	  pluralista,	  crítico	  e	  criativo;	  

- Aprofundar	  as	  relações	  entre	  a	  escola	  e	  a	  comunidade;	  

- Promover	  a	  equidade,	  criando	  condições	  para	  a	  igualdade	  de	  oportunidades;	  
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- Reforçar	  a	  liderança	  dos	  professores,	  entendida	  como	  a	  capacidade	  de	  decisão	  peda-‐

gógica.	  

Na	  definição	  e	   concretização	  desta	  missão/ambição,	   o	  projeto	  educativo	  define-‐se	  em	  

torno	  de	  dois	  eixos:	  educar	  para	  o	  conhecimento;	  educar	  em	  cidadania.	  

1. Educar	  para	  o	  conhecimento	  

O	  desejo	  das	  escolas	  do	  agrupamento	  é	  fornecer	  aos	  alunos	  uma	  formação	  acadé-‐

mica	  de	  rigor,	  atualizada	  e	  diversificada,	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos	  e	  para	  a	  

inserção	  no	  mercado	  de	  trabalho;	  

Ambiciona-‐se	  uma	  escola	   de	   futuro,	   independente	  das	   alterações	  das	   conjunturas	  

políticas	  e	  ideológicas,	  que	  valorize	  e	  afirme	  a	  identidade	  de	  cada	  um	  dos	  seus	  dife-‐

rentes	  espaços	  escolares,	  pugnando	  pela	  atualização	  científica,	  didática	  e	  pedagógi-‐

ca	  para	  o	  desenvolvimento	  pessoal	  e	  profissional	  ao	  longo	  da	  vida.	  

2. Educar	  em	  cidadania	  

O	  agrupamento	  de	  escolas	  assume-‐se	  como	  um	  espaço	  de	  permanente	  construção	  

da	  cidadania,	  fundado	  na	  solidariedade,	  autonomia,	   liberdade	  e	  tolerância,	  promo-‐

vendo	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  responsáveis,	  orientados	  pelos	  princípios	  do	  de-‐

senvolvimento	  sustentável.	  	  

Para	  cada	  um	  destes	  eixos,	  propõem-‐se,	  nos	  quadros	  seguintes,	  objetivos/metas,	  estra-‐

tégias	  de	  intervenção	  e	  indicadores	  de	  avaliação,	  de	  acordo	  com	  os	  quais	  o	  agrupamento	  de	  

escolas	  se	  propõe	  cumprir	  a	  sua	  função	  educativa	  enquanto	  escola	  pública.	  

	  


