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UMA ESCOLA PARA O SÉC XXI
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.
Ricardo Reis
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1.

Introdução
Numa Escola que vai para o seu sexto ano de funcionamento, este trabalho surge, por força legal, como a
primeira revisão ao Projeto Educativo da Escola (PEE), em vigor desde o ano letivo de 2013/2014.
Assim, é com agrado que se constata que, na sua primeira formulação, o PEE visou objetivos muito relevantes
no âmbito de uma nova comunidade educativa e deu forma a um largo conjunto de iniciativas que, ao longo do
tempo, garantiram uma configuração particular às práticas educativas desenvolvidas e a diferença específica da
nossa Escola no contexto do sistema educativo regional.
Todavia, constata-se também que a Escola foi além dele e conseguiu, mobilizando interesses e vontades
diversificados, realizar investimentos significativos em áreas que eram estranhas ao PEE original ou cuja tónica nele
não aparecia com o destaque que vieram a assumir ao longo do tempo; estes investimentos, contudo, revelam-se
hoje parte integrante da Escola que temos e etapas no caminho que queremos continuar a trilhar, como sejam a
capacidade de inovação, onde a Escola se manteve na linha da frente do sistema educativo regional, aderindo
voluntariamente à grande maioria dos projetos propostos pela tutela, a mobilização da tecnologia na aprendizagem,
com um investimento significativo em formação e em projetos inovadores, e a dimensão europeia da educação,
onde se destacam os vários projetos Erasmus em curso e a pertença à rede de escolas associadas da UNESCO, entre
muitos outros projetos.
Importa, portanto, retomar a inspiração do PEE inicial e, com os itinerários entretanto criados e percorridos,
não descurando a experiência acumulada e a avaliação de processos entretanto realizada, alargar o horizonte de
investimento para um PEE mais consentâneo com a Escola que temos e com a Escola a que aspiramos.
Partindo do pressuposto de que um projeto é uma articulação de realidades e vontades investida no tempo, e
sabendo que esse tempo se exige mais alargado do que os três anos de vigência legal de cada proposta de projeto
educativo, a Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond assume a proposta que se segue como o
horizonte de legitimação das suas práticas educativas e o eixo organizador da sua comunidade educativa para o
triénio 2016/2019.
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2.

Contextualização
A autonomia da escola, legalmente consagrada no DLR n.º 17/2010/A, de 13 de abril, consubstancia-se,
sobretudo, através do Projeto Educativo de Escola. A construção deste documento, a aprovar em diversas etapas e
com os contributos do Conselho Pedagógico, Conselho Executivo e Assembleia de Escola, não dispensa na sua
elaboração uma contextualização pertinente, que justifique as decisões tomadas e através das quais se dá forma à
sua autonomia.
A EBI Francisco Ferreira Drummond é uma escola situada no sudeste da ilha Terceira, criada em 2011, e a sua
comunidade educativa, maioritariamente rural, é composta por São Sebastião, Porto Judeu, Feteira e Ribeira Seca,
num total de cerca de 7.000 habitantes.
Enquanto unidade orgânica, é composta por dois polos escolares: a Escola Básica 1,2,3/JI de São Sebastião, com
cerca de 500 alunos, e a Escola Básica 1/JI do Porto Judeu, com cerca de 100 alunos.
Entre os elementos mais relevantes que, de uma perspetiva educativa, caracterizam esta comunidade,
destacam-se os seguintes:
• As taxas de escolarização das famílias servidas parecem indicar que se procede ainda a uma escolarização de
primeira geração, ou seja, mais de 50% das mães dos alunos da escola apresentam níveis de escolaridade mais
baixos do que aqueles que a escola fornece;
• As comunidades servidas pela Escola não ficaram de fora, apesar disso, do movimento de democratização da
educação ocorrido em Portugal e, durante mais de 30 anos, frequentaram escolas mais distantes, fora do
âmbito da sua comunidade;
• As localidades servidas apresentam comportamentos diferenciados perante a escola e diferentes distâncias de
posicionamento em relação à cultura escolar: enquanto algumas se apresentam mais próximas da cultura
escolar e os alunos delas oriundos têm uma definição mais clara de percursos de escolarização a cumprir, outras
apresentam-se mais afastadas da cultura escolar e os seus alunos têm maior dificuldade em antecipar percursos
de escolarização;
• Os alunos do Porto Judeu – e as famílias de onde provêm – mostram-se mais abertos a uma participação em
atividades extracurriculares, nomeadamente as que se inscrevem numa matriz de cultura popular e tradicional,
do que os restantes grupos de alunos;
• Existem núcleos populacionais com elevado índice de problemas sociais face ao número da sua população
escolar;
• Os transportes condicionam fortemente as atividades escolares, com maior relevância na comunidade do Porto
Judeu, sem quaisquer alternativas;
• O desporto e as atividades associativas de caráter cultural assumem formas bastante estruturadas em todas as
comunidades servidas pela Escola, com destaque para o Porto Judeu e S. Sebastião, constituindo mesmo formas
de identificação de indivíduos e de grupos;
• Uma parte muito significativa dos alunos da Escola, cuja taxa anda à volta dos 75%, beneficia de apoios sociais
para a frequência da escolaridade obrigatória;
• O corpo docente da Escola tem vindo a estabilizar nos 6 primeiros anos de funcionamento, encontrando-se já
numa taxa 86% de professores do quadro de escola;
• O quadro de funcionários em serviço efetivo é muito reduzido, apresenta baixos índices de qualificação, e a
Escola funciona com base em pessoal colocado, por períodos de curta duração, em regimes de prestação de
serviços de proteção social;
• As idades dominantes dos alunos da Escola vão de 3 a 15 anos, embora apareçam alunos fora desta faixa etária;
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•
•

Os dois polos da Escola têm melhorado as suas dinâmicas de trabalho conjunto ao longo dos últimos anos;
As instalações da Escola, sendo novas, apresentam algumas falhas de planificação relevantes e com as quais se
tem de lidar diariamente; apesar destes constrangimentos, permitem desenvolver atividades diversificadas e de
qualidade;

•

Os recursos educativos da Escola, sendo de elevada qualidade nalguns setores, apresentam algumas falhas
noutros, numa conjuntura não favorável a investimentos nesse setor no curto prazo, as quais, mesmo assim,
têm vindo a ser ultrapassadas;

•

A Escola conseguiu criar, em alguns casos e nos primeiros anos de funcionamento, setores e serviços de apoio
de elevada qualidade;

•

A Escola tem investido, nos últimos anos, em projetos de dimensão europeia, nomeadamente ao abrigo do
Programa Erasmus+, tendo conseguido também o estatuto de escola associada da UNESCO;

•

Tem investido também na diversificação da sua oferta extracurricular, participando com caráter regular em
projetos regionais e nacionais como o Eco-Escolas, o Parlamento Jovem, o Concurso Nacional de Leitura, o
Canguru Matemático, o Corta-Mato, o Megasprinter e Megasalto, entre outros;

•

Os professores dos vários ciclos de ensino básico oferecidos na Escola têm mantido, apesar de algumas
melhorias decorrentes do investimento já realizado, sistemáticas dificuldades em encontrar um horizonte de
legitimação comum das suas práticas;

•

A Escola tem vindo a criar focos de inovação, embora restritos a públicos específicos e a práticas concretas, que
importaria disseminar;

•

As práticas de autoavaliação de processos e objetivos, presentes no início do funcionamento da Escola, foram
entretanto perdendo relevância, até porque deixaram de estar na ordem do dia das preocupações do sistema
regional de educação;

•

A Escola encontra-se envolvida no ProSucesso, programa de promoção do sucesso escolar nos Açores para
potenciar o contexto e as características de cada escola numa lógica de melhoria contínua;

•

A Escola adquiriu o estatuto de Entidade Formadora do sistema educativo regional e adotou um sistema
coerente de práticas de formação colaborativa.
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Perante este quadro caracterizador, e atendendo também aos dados a seguir apresentados – relativos aos
números exatos de alunos e professores da Escola – definiram-se as áreas de intervenção a seguir descriminadas.

1. Número de Alunos por Ciclo
Nível de Ensino

Ano Letivo 2016/2017
79
207
130
170
586

Educação Pré-Escolar
1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo
Total

2. Número de Professores por Ciclo

Docentes

PQND

Contrato a
termo
resolutivo

Afetação por
prioridade

Educação Pré-Escolar
1.º Ciclo
Ensino Especial
2.º Ciclo
3.º Ciclo
Total

11
15
5
17
16
64

0
3
1
4
5
13

0
0
1
1
1
3
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3.

Princípios Orientadores e Áreas de Intervenção
A partir da caracterização da Escola e da sua comunidade educativa, foram definidos três planos de
investimento enquanto base orientadora do seu Projeto Educativo.
Num primeiro nível, foram definidos os atores de todo o processo, nomeadamente os alunos, os professores e a
comunidade educativa, os quais constituem os eixos de operacionalização do ProSucesso.
Num segundo nível, foram elencadas as áreas de intervenção prioritária da Escola nos próximos anos, a partir
dos elementos precedentes: a promoção da cidadania, a articulação interciclos e a mobilização da tecnologia para a
aprendizagem. Para cada uma destas áreas foi definido um conjunto de objetivos operacionais que dão corpo e
orientam a intervenção que a Escola pretende desenvolver em cada uma das áreas.
Num terceiro nível, foram selecionados os coadjuvantes a mobilizar privilegiadamente nas práticas educativas
que visam as áreas prioritárias de intervenção: a inovação, a dimensão europeia da educação e as práticas de
autoavaliação regulada.
Assim, o Projeto Educativo da Escola operacionaliza-se de acordo com o esquema que se segue:
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4.

Atores
4.1

Alunos

Os alunos são os atores privilegiados da ação educativa e o foco da sua presença neste Projeto Educativo é a
promoção das suas competências, nomeadamente:
 a autonomia na aprendizagem;
 a competência em língua materna e línguas estrangeiras;
 a literacia digital;
 o desenvolvimento motor e a cultura desportiva;
 a criatividade;
 a tolerância;
 a capacidade de fruição estética;
 a sustentabilidade;
 a dimensão ética da pessoa;
 a valorização do corpo e da saúde;
 a cidadania europeia;
 a avaliação das suas aprendizagens;
 a reformulação de práticas em função da avaliação efetuada.

4.2

Professores

Os professores são o eixo fundamental da ação educativa da Escola e o foco da sua presença neste Projeto
Educativo é a qualidade das suas práticas pedagógicas, pelo que é fundamental o investimento nas suas capacidades
formativas, nomeadamente através de:


trabalho colaborativo;



formação interpares;



posturas facilitadoras da aprendizagens;



proficiência na língua materna;



competência em línguas de comunicação europeia;



domínio em competências digitais;



capacidade de estimular a criatividade;



investimento nas competências científicas;



promoção de aprendizagens relevantes;



domínio de um código ético e deontológico;



investimento na aprendizagem por projeto.
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4.3

Comunidade

- Parceiros Sociais
- Famílias

A comunidade é o contexto de relevância das aprendizagens escolares e é mobilizada neste projeto sob a tónica do
seu envolvimento comprometido, quer na qualidade de parceiros sociais institucionais, quer na de pais e
encarregados de educação. Assim, é fundamental a sua mobilização para:


a valorização da escola e da educação;



a valorização das aprendizagens e dos progressos escolares;



o acompanhamento da vida escolar dos alunos;



a participação nas decisões da escola;



a valorização da escola na construção de projetos de futuro;



a construção de parcerias formais com objetivos educativos.
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5.

Áreas de Intervenção Prioritária
5.1

Cidadania

Pretende-se que os alunos, tendo a consciência de si, dos outros e do meio em que se inserem, venham a ser
capazes de desempenhar um papel ativo nas suas comunidades. Este objetivo consegue-se, simultaneamente,
através de conhecimentos e de valores, mobilizando não só atitudes como capacidades, e contribuindo, assim, para
a formação de cidadãos inteiros, empenhados e comprometidos com as realidades da comunidade em que se
inserem. Para isso, a Escola propõe-se a:


desenvolver a consciência crítica;



promover valores de tolerância, igualdade, solidariedade, responsabilidade;



fomentar a autonomia e espírito crítico;



promover a consciência ecológica e de sustentabilidade ambiental;



respeitar a igualdade de género e a diferença;



envolver-se civicamente na Escola e na comunidade.

5.2

Articulação interciclos

Numa escola integrada, deve haver um horizonte de legitimação comum para as práticas educativas individuais,
emanado de um vocabulário partilhado e familiar. Só um diálogo concertado entre os profissionais de educação dos
vários ciclos de ensino permite estabelecer um fio condutor uniforme cuja finalidade é a coerência do processo de
aprendizagem no Ensino Básico. Neste conceito de articulação interciclos, pretende-se:


promover a colaboração entre os professores dos vários ciclos de ensino;



estabelecer um diálogo entre os conteúdos e metodologias de cada ciclo, com vista a atingir as

competências

globais do ensino básico;


criar conselhos de ciclo;



promover o sistema de “apadrinhamento” entre alunos de diferentes ciclos de ensino;



promover intercâmbios temáticos entre ciclos (professores e alunos);



institucionalizar órgãos representativos dos alunos de todos os ciclos de ensino.
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5.3

Mobilização da Tecnologia

Uma escola do século XXI deve refletir e integrar os dispositivos tecnológicos que fazem parte do quotidiano do
exercício da cidadania. Mais do que perseguir a última novidade tecnológica, importa garantir uma apropriação
sólida e crítica dos mecanismos e dispositivos do dia a dia de nativos digitais, como são os alunos do século XXI. De
forma a responder a este desafio, cabe à Escola:


garantir a transversalidade da aprendizagem das TIC a todos os ciclos de ensino;



mobilizar recursos individuais para os processos de ensino e aprendizagem;



assegurar a utilização consciente e responsável das TIC;



promover o domínio de ferramentas e recursos digitais;



dinamizar atividades na área do domínio de software adequado às aprendizagens;



criar laboratórios digitais.
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6.

Coadjuvantes
6.1

Inovação

A inovação é uma prática muito reclamada em educação, mas cujo conceito se apresenta, as mais das vezes,
demasiado fluido para ser entendido e demasiado vago para ser praticado. Não será possível sustentar a globalidade
do processo educativo na inovação, como não será possível sustentar a totalidade das práticas políticas na revolução.
E, todavia, a inovação tem um lugar de destaque no processo educativo e revela-se indispensável ao que
reconhecemos como boas práticas educativas.
Assim, o conceito operatório de inovação aqui referido e do qual se partilha, é, mais do que a apropriação da
novidade tecnológica, uma atitude exploratória que, mantendo os mesmos objetivos em vista, analisa criticamente
as melhores formas de produzir o efeito expectável, entrando em linha de conta com todos os elementos
contextuais; esta atitude não pode ser dissociada da mobilização de dispositivos de avaliação consistentes, que
permitam a todo o momento a tomada de decisões adequadas. Assim, a inovação é um suporte para o nosso
projeto educativo na medida em que os professores da escola:


sustentam uma atitude de abertura relativamente a outras práticas e metodologias de educação para uma

utilização contextualizada em várias situações de aprendizagem;


adotam procedimentos fiáveis de avaliação de práticas e metodologias com vista à tomada de decisões;



recriam práticas e metodologias adequadas aos contextos de aprendizagem;



criam dispositivos de disseminação de práticas e metodologias para promover o trabalho colaborativo e a

formação interpares;


participam em redes de inovação à escala regional, nacional e transnacional.
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6.2

Dimensão Europeia da Educação

Numa escola com as características geográficas, económicas e culturais da EBI FFD, a integração em
comunidades de aprendizagem já criadas e em funcionamento, de âmbito nacional ou internacional, pode garantir à
sua comunidade educativa a participação num vasto horizonte de sentido educativo que as tecnologias de
informação e comunicação alargam à dimensão do mundo. Parcerias europeias, através de programas em
atividade há largos anos, em rede ou com mobilidade física dos seus participantes, parcerias nacionais no âmbito de
comunidades de interesse, redes de financiamento regionais, nacionais ou europeias, são mecanismos a mobilizar
para este objetivo.
Neste sentido, pretende-se:


promover a dimensão europeia da educação na Escola para o alargamento do horizonte educativo da sua

comunidade;


estabelecer uma rede de parcerias estratégicas que permitam um investimento continuado nesta dimensão

educativa;


partilhar recursos, projetos e metodologias entre países europeus para o enriquecimento das práticas

educativas da Escola;


proporcionar aos alunos e professores da Unidade Orgânica intercâmbios com parceiros europeus,

ultrapassando os constrangimentos geográficos;


participar em projetos de dimensão europeia e mundial que integrem a Escola em práticas à dimensão global;



estimular a consciência de cidadania europeia, formando cidadãos esclarecidos e empenhados em causas

globais.
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6.3

Autoavaliação

Com vista à tomada de decisões informadas e conscientes, importa promover uma cultura de autoavaliação
transversal a toda a Escola e às suas práticas, desde as pedagógicas às organizacionais, das mais inovadoras às mais
tradicionais, passando por todos os intervenientes nos processos desenvolvidos.
Para isso, espera-se que todos os corpos da comunidade educativa se empenhem em:


promover a autoavaliação das práticas individuais para a sua melhoria intencional e contínua;



incorporar os resultados da autoavaliação nas práticas de educação, visando uma reformulação adequada e

contextualizada;


fomentar a intervenção dos alunos nos processos de tomada de decisão, através de práticas consistentes de

autoavaliação, para a sua integração participativa na comunidade escolar;


desenvolver práticas credíveis de análise, produção de dados e partilha de resultados em relação a todas as

atividades desenvolvidas na escola para a criação de uma comunidade reflexiva;


constituir equipas de autoavaliação das diferentes valências da Unidade Orgânica para a disseminação de

processos e partilha de resultados.
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7.

Propostas de Operacionalização
Importa aqui deixar sugestões e propostas quanto à operacionalização das áreas de intervenção prioritárias
definidas no Projeto, sugestões que podem ser levadas a cabo em sala de aula, em regime de atividades voluntárias
de carácter extracurricular, em visitas de estudo, em participações em eventos internos ou externos. Não obstante,
todas as propostas de operacionalização partem do pressuposto de que o espaço letivo é, por excelência, o espaço
de intervenção privilegiado para concretização das áreas de intervenção do projeto educativo da Escola.
Todavia, estas propostas não esgotam o leque de atividades que podem servir aos fins do Projeto Educativo de
Escola, deixando espaço às contribuições criativas de todos os atores envolvidos no processo, as quais se tornam
imprescindíveis à sua concretização.


Assembleia de alunos;



Parlamento dos Jovens



Programas de educação cívica



Concursos a nível regional, nacional e transnacional



Iniciativas internacionais promotoras do desenvolvimento de valores



Clubes temáticos



Tutorias



Exposições e eventos



Dramatizações



Estilos de ensino promotores de valores e de autonomia



Trabalho de projeto



Articulação e potenciação dos espaços curriculares



Integração em projetos internacionais



Mobilidades de alunos e professores de diferentes níveis de ensino



Projetos interciclos



Reuniões de professores de vários ciclos de ensino



Utilização das TIC nas várias áreas curriculares



Criação de espaços adequados à utilização de recursos tecnológicos individuais



Sessões sobre utilização adequada das TIC



Promoção de oficinas temáticas de frequência voluntária
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8.

Avaliação
Num projeto que tem a autoavaliação como um dos seus principais pilares, afigura-se redundante dedicar uma
secção especificamente a esta temática, apesar da grande relevância de que esta se reveste, nomeadamente em
documentos desta natureza.
De facto, a preocupação pela autoavaliação tem vindo a ganhar destaque nas práticas da escola, tendo-lhe
mesmo sido concedida relevância através do projecto Paideia, no âmbito do programa Erasmus+; daqui decorre a
parceria estabelecida com a Universidade Aberta da Catalunha para a implementação na Escola de um modelo de
autoavaliação já testado com sucesso em escolas catalãs, visitadas por elementos desta Escola.
A avaliação do Projeto Educativo de Escola estará, portanto, a cargo de uma comissão de autoavaliação
designada para o efeito, tal como previsto na secção dedicada aos coadjuvantes do Projeto.
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