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PREFÁCIO

A escola é uma organização social que não pode limitar-se a passar simplesmente informação 

sobre conteúdos programáticos.

Procura-se, sobretudo,  que a  escola seja um meio de inovação educativa capaz  de  formar 

cidadãos  solidários, responsáveis e intervenientes para enfrentar mudanças permanentes.

A inovação educativa é um processo que questiona, a todo o momento, o passado e o presente, 

exigindo o compromisso dos agentes  escolares,  da comunidade a que pertencem e do sistema 

em que se inserem, para que a mudança aconteça e os alunos se formem de maneira a pode-

rem contribuir para a construção de uma sociedade que corresponda aos seus anseios.

Por isso, inovar é aproveitar as margens de liberdade e de autonomia de que a escola dispõe 

para encontrar respostas que contribuam para identificar os caminhos da mudança e do pro-

gresso, para conduzir processos educativos cada vez mais eficientes e eficazes. Isto significa 

que as escolas deverão adoptar modelos educativos, de acordo com a pluralidade e a diversi-

dade dos elementos que integram as comunidades educativas a que pertencem.

Gerir uma escola de forma eficaz exige uma acção coerente, coordenada e solidária de todos 

os membros da  comunidade educativa, em torno de um projecto comum a que designamos               

Projecto Educativo de Escola (PEE). É nisso que se manifesta a autonomia da escola, a res-

ponsabilização dos vários intervenientes na vida escolar, na adequação às características e 

recursos da instituição, às  solicitações e apoios  da comunidade.

Pretende-se com este Guia cultivar hábitos de autonomia organizacional, através da transmis-

são de competências para a elaboração do Projecto Educativo de Escola.

O PEE permite aos actores educativos, questionarem-se sobre a identidade da escola, sobre o 

que ela é, ou, gostariam que fosse e como poderiam reduzir a distância entre o real e o ideal.

Segundo Costa, Jorge Adelino, (2003 a:56) o Projecto Educativo de Escola (PEE) enquanto           

instrumento de “planificação da acção educativa” e de “construção da identidade própria de 

cada estabelecimento de ensino”, obriga a uma concepção da escola como uma “organização 

que continuamente se pensa a si própria”.

Com a introdução da prática de elaboração do PEE almeja – se apoiar os gestores escolares e 

os restantes actores educativos na execução de um plano de trabalho coerente e adequado à 

realidade da escola. Esperamos  que  não  o   tomem como um produto acabado, mas sim como 

um instrumento de auxílio que pode ser enriquecido com a contribuição de todos.

Narciso Damásio dos Santos Benedito

Secretário de Estado para a Formação e Ensino Técnico Profissional
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INTRODUÇÃO

A elaboração do Projecto Educativo de Escola (PEE) tem acompanhado nas últimas décadas a 

crescente evolução e consolidação da autonomia, gestão e administração das escolas. Nestes 

termos, o PEE surge, claramente, como um instrumento, não só na reorganização do sistema e 

da administração educativa, mas também na concretização e consolidação da   autonomia  das  

escolas.

A valorização da identidade de cada  instituição escolar assenta  fundamentalmente no seu 

projecto educativo, o qual constitui instrumento fundamental no processo de autonomia e no seu 

reconhecimento enquanto instrumento que permite tomar decisões nos domínios estratégico, 

pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional.

A elaboração, desenvolvimento e avaliação de um projecto educativo não se concretiza sem 

uma liderança afirmativa que permita canalizar numa direcção comum as necessidades, os 

interesses e as expectativas de todos quantos interagem na organização escolar.

Por esta razão, a elaboração de um PEE deve ser partilhada numa perspetiva colaborativa, 

geradora de consensos, assumido por todos os membros da comunidade educativa, como uma 

referência, como elemento de união e de resposta ou saída para uma situação diagnosticada.

Com a elaboração deste guia se propõe aos gestores de escolas e técnicos da educação um 

instrumento de planificação estratégica que permita apoiar na elaboração de Projectos Educa-

tivos de Escola (PEE).

O presente guia estrutura–se em três capítulos, nomeadamente, GESTÃO DA ESCOLA, 

PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA E PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA, bem como o 

capítulo sobre o FINANCIAMENTO DO PEE, assim como anexos que elucidam os procedi-

mentos a respeitar para a elaboração de um Projecto Educativo de Escola (PEE).

O  primeiro capítulo aborda aspectos relacionados com  a gestão   escolar.   O  segundo, o PEE 

e passos para a sua elaboração, e o ultimo capítulo, os   recursos para viabilizar um PEE e 

formas de captação dos mesmos.
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CAPÍTULO I - GESTÃO DA ESCOLA
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O que é a gestão da escola?

A gestão da escola é a actuação que visa promover a mobilização e a articulação 
de todos os recursos humanos e materiais fundamentais para garantir a realização 
do processo de ensino e aprendizagem.

Objectivo da gestão da escola

O objectivo primordial da gestão da escola é centrar, focalizar, e priorizar a escola 
enquanto unidade educativa à volta das aprendizagens dos alunos.

Áreas da gestão da escola

A gestão da escola compreende as seguintes cinco áreas:

Área de Gestão do Currículo:
A direcção da escola faz a gestão da organização curricular, a preparação do 
processo de ensino, a acção docente na aula, e a avaliação da implementa-
ção do currículo.

Área de Convivência e Apoio aos Alunos:
Envolve a participação dos actores educativos (professores, trabalhadores 
administrativos e auxiliares, alunos, famílias, comunidade, e as parceiras so-
ciais.

Área de Liderança:
A direcção da escola faz a programação das actividades tendo em conta os 
recursos existentes, os processos e os resultados esperados. 

Áreas de Recursos:
A Direcção da escola assegura a gestão dos recursos disponíveis para o 
alcance dos objectivos que se perseguem, nomeadamente:

a. Os recursos humanos (professores, funcionários administrativos,   
            auxiliares e alunos)

b. Os recursos financeiros, técnicos, tecnológicos e didáticos.

Áreas de Avaliação:
A Direcção faz a avaliação das aprendizagens dos alunos, da escola en-
quanto instituição e a satisfação da comunidade educativa (Escola-família-
-comunidade).

CAPÍTULO I – GESTÃO DA ESCOLA
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ACTIVIDADE 1 - GESTÃO ESCOLAR?

1. Gerar um debate sobre a importância da gestão escolar.
2. Conhecer as àreas de gestão escolar e relacionar as actividades 
em cada uma delas

1. Quais são as áreas da gestão da escola?.

2. Qual é o foco principal da gestão da escola?

3. Quando se pode dizer que uma escola é bem gerida?

Recursos: Guia do PEE, Pag. 11, Quadro ou Flipchart, Marcadores, etc.
Estratégia: O facilitador vai anotando as opiniões dos participantes em 
plenária e fazé-las corresponder às perguntas colocadas.

Objectivos:

Sobre a Gestão Escolar, responda:





CAPÍTULO II: PROJECTO EDUCATIVO DA 
ESCOLA E PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA
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CAPÍTULO II – PROJECTO EDUCATIVO DA ESCOLA E PLANIFICAÇÃO 
ESTRATÉGICA

O PEE é um instrumento de planificação estratégica que visa a melhoria da qualidade 
da escola, partindo de um diagnóstico da situação feito com a participação de todos os 
actores da comunidade educativa.

Em outras palavras, o PEE é um instrumento de gestão participativa e promotor de 
autonomia. É um documento orientador da acção da escola que estabelece objectivos 
a atingir e estratégias a seguir na base do diagnóstico realizado e dos valores partilha-
dos.

Projecto Educativo de Escola – O que é?

Quais são os objectivos do PEE?

Actores chaves da elaboração de um PEE

Vigência do PEE

O objectivo geral do PEE é ter uma visão ajustada de como a escola deve agir, as diver-
sas estratégias para diagnosticar a realidade do estabelecimento de ensino nos seus 
âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro.
Os objectivos específicos do PEE são os seguintes: 

Integrar a acção educativa no meio que envolve a escola;
Determinar os valores que devem ser trabalhados no currículo explícito e oculto da 
escola;

Apelar à participação de todos os membros da escola, salvaguardando as competên-
cias técnico- pedagógicas dos profissionais da educação;

Esclarecer as metas a atingir, os modos de avaliação dos processos e dos resultados 
(o quê, quem, para quê, como, quando).

O PEE pode ser implementado por um período correspondente a um ciclo de formação. 
O período razoável de duração de um PEE pode ser de 3 anos lectivos.

Os actores a envolver na elaboração do PEE são os gestores, professores, trabalhado-
res administrativos e auxiliares, alunos, famílias e comunidade.

Sob coordenação do Director da escola, os actores chave devem ter a visão ajustada 
de como a escola deve ser, usando diversas estratégias para diagnosticar a realidade 
da escola em todas as suas vertentes e definir um plano de acção para determinar 
como fazer para melhorar as áreas dos processos de gestão escolar.
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ACTIVIDADE 2 - O QUE É UM PEE?

1. Conhecer o conceito, objectivos, actores e vigências...

1. O que é um PEE.

2. Quais são os objectivos de um PEE.

3. Que actores participam da elaboração, implementação e avaliação 

de um PEE?

Recursos: Guia do PEE, Pag. 14, Quadro ou Flipchart, Marcadores, etc. 

Estratégia: O facilitador vai anotando as opiniões dos participantes em 

plenária e fazé-lS corresponder às perguntas colocadas.

Objectivos:

Sobre o PEE responde:
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A elaboração de um PEE é sempre antecedida por uma reunião da Assembleia de Escola com a 
finalidade de preparar e esclarecer todos os membros da referida Assembleia sobre o PEE.
Para elaboração de um PEE são necessários os seguintes passos:

1. 
Planificação

2.
Caracterização
oooooooooooo

3. Princípios 
Orientadores

4. Diagnóstico
5. 

Plano de Acção

6. Aprovação

8. Implementação

7. Divulgação

9. Avaliação

PASSOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PEE

 � Planificação do PEE;

 � Caracterização geral da Escola;

 � Definição dos Princípios orientadores;

 � Realização de um Diagnóstico;

 � Elaboração do plano de acção do PEE;

 � Aprovação do PEE pelo CEZ;

 � Divulgação do PEE;

 � Implementação e Monitoria do PEE;

 � Avaliação do PEE.
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Planificação

O 1º passo é a constituição de um gru-
po de trabalho para a produção do do-
cumento PEE. Este grupo é coordenado 
pelo Director ou Subdirector pedagógi-
co da escola. Este grupo deverá definir 
a metodologia de trabalho, a elaboração 
dos instrumentos de recolha de dados, 
que são os questionários a serem apli-
cados à comunidade educativa (pro-
fessores, administrativos, pais, alunos, 
etc.) com vista a caracterização da es-
cola e do meio envolvente bem como 
obter informação com o diagnóstico.

PASSO 1: PLANIFICAÇÃO DO PEE

PASSO 2: CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA

O que é a caracterização geral da 
escola?

A caracterização geral da escola é a 
descrição que contempla a designação 
e o historial da escola, o contexto geo-
gráfico e social do local em que se en-
contra a escola, da estrutura física da 
escola, seu corpo docente e discente, 
pessoal não docente, o número de alu-
nos matriculados, bem como das taxas 
de aprovação/reprovação e de abando-
no. 

Por que fazê-la?

Como faze-la?

A partir de instrumentos de recolha de dados (listas de verificação, por exemplo e outros instru-
mentos), fazer o levantamento sobre o estado da escola, apresentar as características físicas e 
organizativas e de funcionalidade da escola, descrevendo a designação da escola, a estrutura 
com o número de salas de aulas, improvisadas, ao ar livre, precárias, provisórias ou de constru-
ção definitiva, a existência ou não de bibliotecas, cantinas, sanitários (casas de banho), quadra 
polidesportiva, a existên-
cia ou não de luz eléctri-
ca, de água canalizada, 
entre outros. 

Quem deve faze-la?

A equipa designada pelo 
grupo de trabalho para ela-
boração do PEE

Os elementos a considerar na 
caracterização da escola estão 
descritos no anexo I, pág 31.

A caracterização geral da escola permite aos gestores e demais actores da comunidade edu-
cativa ter uma imagem detalhada sobre o estado da Escola nos aspectos da sua estrutura 
física, organizativa e de funcionamento.
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Objectivos:

ACTIVIDADE 4 - CARACTERIZAÇÃO DA MINHA ESCOLA

1. Recolher informações para caracterização de uma Escola.
2. Identificar os elementos de uma caracterização.

Fazer um breve caracterização de uma escola, focando:

- A designação da escola, localização geográfica, ano de construção e            
criação, nº do Decreto de criação;
- Nº de turnos, nº de professores, funcionários, alunos;
- Nível de ensino;
- Descrição da infraestrutura, nº de salas e outros compartimentos;
- Etc...

Instrução:

ACTIVIDADE 3 - PLANIFICAÇÃO DO PEE

1. Organizar todo o processo para elaboração dos PEE.

1. Apresentar os aspectos a ter em conta na preparação ou planificação do 
PEE.

1º Constituir o grupo de trabalho do PEE (Quem faz parte? escolhidos entre 
os membros da comunidade);
2º Identificar o local para realização das sessões de trabalho;
3º Agendar a convocatória para os representantes da Assembleia de               
Escola, com hora e local determinados para os encontros que permitirão 
identificar valores, visão/missão e validar o Plano de Acção do PEE;
4º Definir metologia de trabalho para os diferentes momentos;
5º Identificar o moderador;
Etc...

Objectivos:

Instrução:

Exemplos:

Recursos: Guia do PEE, Pag. 16, Cartolinas, Marcadores, etc.
Estratégia: Formar grupos de trabalho e fazer as apresentações em plená-
ria.

Recursos: Guia do PEE, Pag. 16, 31..., Cartolinas, Marcadores, etc.
Estratégia: Formar grupos de trabalho e fazer as apresentações em ple-
nária.
- O trabalho é realizado pelo grupo e apresentado por um representante 
deste e de seguida, se for em cartolina exposto em local visível.
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PASSO 3: DETERMINAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES

1. Onde operamos?

3. O que fazemos? 

2. Quem somos?

4. Quem servimos?

5. Onde estamos hoje?

6. O Que nos distingue de outras instituições?

1. Quem seremos?

3. A quem serviremos?

2. Como queremos que nos vejam?

4. Como queremos ser vistos?

5. Que caminhos devemos seguir?

6. Como desenhamos as estratégias?

VisãoMissão

Valores:

Toda a escola deve primar por um conjunto de valores como pauta para o desenvolvimento 
profissional e para a criação de uma identidade moral e ética da escola. A titulo de exemplo, 
podemos considerar entre muitos os seguintes valores: A competência, a responsabilidade, o 
profissionalismo, empenho, disponibilidade, tolerância, humanismo, justiça, solidariedade, dis-
ciplina, entre outros, com o amor à pátria e a natureza.

Quais são os princípios orientadores do PEE?

Para elaboração do PEE consideremos três princípios orientadores: A missão, a visão e os 
valores. Estes princípios orientadores devem se reflectir em todas actividades do PEE. 

Como se definem  os princípios orientadores?

O grupo de trabalho do PEE define uma metodologia participativa e elege os princípios orien-
tadores.

Missão/Visão:

A missão expressa os princípios e valores da comunidade educativa. A visão expressa o sonho 
da comunidade educativa. 
Ao refletirmos sobre a missão e a visão da nossa escola devemos questionar-nos sobre:
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GUIA DO PEE - ACTIVIDADE 3 - PLANIFICAÇÃO DO PEE

Objectivos:

Instrução:

Exemplos:

ACTIVIDADE 5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

1. Reflectir e definir a missão, visão e valores da escola.

Considerando uma pergunta de partida, sobre visão ou sobre princípios,

Identificar e definir Visão, Valores e Princípios, tendo em conta as questões 
para definição dos mesmos, apresentados no Guia. 

1. Que escola, cidadão, sociedade, ..., queremos ter?
2. Que princípios devem nortear a construção da nossa visão?

Recursos: Guia, Cartolinas, Marcadores, etc.
Estratégia: Formar grupos de trabalho e apresentar em plenária.
- Se o trabalho for realizado em conjunto, um moderador facilitará a chuva 
de ideias e apresentará as ideias chaves, ou um conceito melhor elaborado.

Para tal, deve-se pedir aos participantes que apresentem cinco visões             
alcançáveis num futuro razoável, separadamente, em grupos... E encontrar 
as 5 visões prioritárias mais citadas pelos grupos...
O mesmo se aplicará aos princípios...
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O que é e quais são os objectivos do 
diagnóstico?

O diagnóstico na escola permite comparar dados 
da situação real da escola com os objectivos e 
metas pré-determinadas. Por isso, é o ponto de 
partida para uma planificação coerente.

PASSO 4: ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

Como fazê-lo?

Podemos fazer um diagnóstico coe-
rente através da aplicação dos in-
quéritos que nos permitirão analisar 
cada uma das áreas da gestão da 
escola, antes referidas no capítulo I:

Como se determinam as áreas de melhoria?

A determinação das áreas de melhoria deve ter em conta as dimensões da gestão da escola e 
os aspectos a melhorar. 
As áreas que devem ser alvo de melhoria orientam à definição de metas a serem operaciona-
lizadas.
As metas fundamentam-se em objectivos estratégicos e visam promover a mudança ou a me-
lhoria do quadro identificado (melhoria da qualidade de ensino, por exemplo).

Quando fazer o diagnóstico?

O diagnóstico é o 4º passo, na elaboração do PEE e é feito pela equipa de elaboração do PEE 
designada em reunião convocada para o efeito, sendo que após da recepção dos inquéritos 
preenchidos pelos directores, professores, alunos, outros funcionários, pais e parceiros, sobre 
a percepção que têm da escola nos mais variados aspectos, se procede a análise cuidada dos 
dados.

A realização do diagnóstico da situação da escola 
nos dá a percepção sobre:

 � Como funciona escola (real);
 � Como deveria funcionar (ideal);
 � O que deveria ser melhorado;
 � O que fazer para melhorar.

Área de Gestão do Currículo

Área de convivência e apoio aos alunos

Área de Recursos

Área de liderança

Área de Avaliação

4º Desenho

Escola

Como funciona 
escola (real)

Como deveria 
funcionar (ideal)

O que 
fazer para 
melhorar

O que 
deveria 
ser me-
lhorada
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Para que a escola atinja os objectivos para os quais foi criada, precisa, por meio dos actores 
nela envolvidos, planejar suas acções e estabelecer prioridades. A escola deve orientar as suas 
acções para fazer prevalecer a sua missão e visão. O plano de acção do PEE deve ser elabo-
rado com base nesse compromisso.

Como elaborar o plano de acção do PEE?

PASSO 5: ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DO PEE

Como exemplo, consideremos a tabela seguinte:

5º Desenho

O plano de acção do PEE deve ser elaborado a partir dos resultados do diagnóstico tendo em 
conta as áreas de gestão.

ÁREA DE GESTÃO DO CURRÍCULO

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Status 

Actual

   
Visão Estratégica e Pla-
nificação

Os programas de estudo utilizados são os do Minis-
tério da Educação. (currículo nacional)

Descrição 
das evidên-
cias ou dos 
aspectos 
observados

Condução As acções realizadas na escola asseguram a aná-
lise e avaliação dos processos de ensino, de forma 
coerente com a proposta curricular e as necessida-
des e interesses dos  alunos.

Alianças Estratégicas As práticas realizadas na escola garantem que a 
implementação do currículo se concretize na aula 
através do processo de ensino e aprendizagem.

Informação e Analise As praticas realizadas na escola permitem atingir o 
resultado preconizado e a implementação da pro-
posta curricular.

Outras dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

Para desenvolver o plano de acção do 
PEE, considere a tabela no Anexo IV.
Considerar para aprovação e validação, 
o Conselho da Escola e a Direção Muni-
cipal da Educação que acompanham a 
implementação do Plano.

Para elaborar o diagnóstico, considere as tabelas sobre as 
áreas de gestão, procedendo a análise que se impõe, tendo 
em consideração as dimensões e indicadores. Ver anexo III, 
pág 39.

Para cada área de gestão, o grupo de 
trabalho deve definir os objectivos es-
pecíficos a atingir e as estratégias para 
obtenção destes objectivos. Neste sen-
tido, tem que identificar as actividades, 
as metas e indicadores para o alcance 
dos objectivos e definir o período para 
cada actividade.
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PASSO 6: APROVAÇÃO DO PEE

PASSO 7: DIVULGAÇÃO DO PEE

Para cada área de gestão, o grupo de 
trabalho deve definir os objectivos es-
pecíficos a atingir e as estratégias para 
obtenção destes objectivos. Neste sen-
tido, tem que identificar as actividades, 
as metas e indicadores para o alcance 
dos objectivos e definir o período para 
cada actividade.  
Para desenvolver o plano de acção do 
PEE, considere a tabela no Anexo IV.
Depois de ser validado e aprovado pelo 
Conselho de Escola (Assembleia de Es-
cola), o PEE deverá ser submetido ao 
Conselho da Escola da ZIP (CEZ) para 
aprovação, e a repartição Municipal da 
Educação para outros efeitos.

Por que divulgar o PEE?

O PEE é um documento estratégico da gestão 
da escola, que deve mobilizar toda a comunidade 
educativa para a concretização dos seus objecti-
vos. Assim, depois da aprovação pelo Conselho de 
Escola (Assembleia de Escola), o PEE deve ser 
divulgado a toda a comunidade educativa e parcei-
ros. A partilha de informação incentiva e valoriza a 
participação, enriquece os debates, e faz com que 
toda comunidade se sinta parte do processo de to-
mada de decisões importantes para resolução de 
problemas na escola.

Como fazer a divulgação?

A escola deve identificar e explorar espaços disponíveis e acessíveis para divulgar o PEE:

 � Afixar no mural da escola;

 � Explorar o Boletim Informativo Escolar, como espaço de eleição para divulgar ma-
térias específicas sobre os resultados da implementação do PEE;

 � Em reuniões, seminários, debates, fóruns locais, etc;

 � Afixar nos espaços interactivos virtuais, que atendem bem essa necessidade. 
Também em outros circuitos de comunicação, se os houver, radio, Internet, etc.

7º Desenho

Silhueta Silhueta Silhueta
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O que é a avaliação do PEE?

A avaliação da implementação de um PEE, ajuda 
a institucionalizar uma cultura de avaliação e de 
autoavaliação a nível da escola. Permite compro-
meter a comunidade escolar e educativa como cor-
responsáveis pelas melhorias registadas na esco-
la, sendo que se pode avaliar o grau de satisfação 
dos diferentes actores.

PASSO 9: AVALIAÇÃO DO PEE

PASSO 8: IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIA DO PEE

Dá-se início a execução das activida-
des do Plano de Acção do PEE, sob 
coordenação dos Directores das Es-
colas e uma monitoria continua reali-
zada com base aos indicadores defi-
nidos.

A avaliação do PEE é um processo contínuo que 
prioritariamente deve envolver a comunidade esco-
lar e também a comunidade educativa de modo a 
garantir a eficiente consecução dos seus princípios 
e objectivos definidos.

A avaliação do PEE deve apresentar:

 � A avaliação de desempenho dos diferentes actores;
 � A avaliação do plano de acção do PEE;
 � A avaliação do impacto na comunidade escolar.  

Como proceder para avaliar?

1º Definir critérios e indicadores para cada um dos aspectos acima referenciados.

2º Criar os instrumentos de avaliação, que podem ser ficha, relatório, inquérito, entrevistas, 
observação, etc. em função dos objectivos a avaliar.

3º Analisar os dados recolhidos e elaborar o relatório trimestral de progresso, que será repre-
sentado de forma visual no Boletim Informativo Escolar, e que é compartilhado com os mem-
bros da comunidade todos os trimestres.

4º Após três anos de implementação deve se elaborar um relatório com base nos indicadores 
predefinidos. Nesse relatório devem estar descritos os efeitos gerados pela implementação das 
actividades do plano de acção, ou seja, como impactaram as acções assumidas no processo 
educativo. Deve- se também sistematizar as dinâmicas das boas práticas, analisar o que falhou 
e porquê falhou.

9º Desenho
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ÁREA DE GESTÃO DO CURRÍCULO
Dimensões Indicações Status AtualDados ou

descrição

Organização
Curricular

Preparação de 
ensino

Os programas de estudo 
utilizados são os do Ministério 
da Educação, (curriculum 
naciona)

As acções realizadas na 
escola asseguram a análise 
e avaliação dos processos 
de ensino, de forma coerente 
com a proposta curricular, as 
necessidades e interesses 
dos alunos.

Meios de 
verificação   

ÁREA DE GESTÃO DO CURRÍCULO
Dimensões Indicações Status AtualDados ou

descrição

Organização
Curricular

Os programas de estudo 
utilizados são os do 
Ministério da Educação, 
(curriculum naciona)

Meios de 
verificação   

ACTIVIDADE 7 - DIAGNÓSTICO

Realizar um inquérito em que Alunos, Professores, Funcionários Adminis-
trativos, Gestores, Pais e outros membros da comunidade possam partici-
par, respondendo questões específicas que correspondam a cada área de 
gestão.

A equipa do PEE deve idenficar as perguntas certas para cada grupo par-
ticipante, fazendo-as corresponder com a área de gestão e dimensão ana-
lisada.

Um Moderador deverá facilitar em plenária o preenchimento das tabelas 
assinalando o estado da dimensão analisada, em cada área de gestão de 
acordo com os resultados obtidos.

Objectivos:

ACTIVIDADE 6 - DIAGNÓSTICO

Identificar os aspectos positivos e os menos bons, assim como a reais cau-
sas dos problemas.

Realizar o diagnóstico da escola aplicando inquéritos para obter informa-
ções em cada uma das áreas de gestão. Podem considerar as tabelas 
propostas no Guia do PEE, Anexos 2, 3 e informações da caracterizações 
escola.

Instrução 1:

Instrução 2:

Exemplos:





CAPÍTULO III: FINANCIAMENTO DO PEE
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CAPÍTULO III: FINANCIAMENTO DO PEE

�� Direcção Provincial da Educação;

�� Administração Municipal;

�� Centros de Saúde;

�� Polícia Nacional;

�� Mediatecas;

�� Universidades;

�� Centros Comunitários;

�� Centros Comunitários Paroquiais;

�� Associações Juvenis;

�� ONG;

�� Órgãos da Comunicação Social;

�� Etc.

9º Desenho

Algumas instituições a ter em conta na procura de apoios para implementação 
do PEE:

A principal fonte de financiamento da educação é 
o Estado, por via do seu Orçamento Geral (OGE), 
que é o documento aprovado pela Assembleia Na-
cional onde estão previstas as receitas e despe-
sas que o Estado realiza em cada ano económico.

A execução financeira do Estado no sector da edu-
cação reforça o princípio da municipalização dos 
serviços atribuindo verbas ou apoios às Adminis-
trações Municipais que por sua vez cabimentam 
às escolas um valor que lhes permite cobrir algu-
mas das despesas de funcionamento.

Quais as fontes de financiamento do PEE?

Embora não haja legislação específica que oriente o pagamento dos serviços educativas 
nas escolas públicas, as contribuições das famílias têm sido uma fonte de financiamento das 
actividades da escola.

No quadro da interacção escola/comunidade, não se devem descurar os protocolos de parceria 
com empresas e instituições locais por proporcionarem oportunidades valiosas, na prossecu-
ção dos objectivos e metas do PEE.
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DEVE SER DE REDAÇÃO 
SIMPLES E DE ESTRUTURA 
LIGEIRA. 

QUADRO RESUMO DE UM PEE

O PEE DEVE SER:
UM DOCUMENTO CLARO E CONCISO (Entendido por todos);

QUE REFLITA A ANÁLISE (Onde estamos hoje?);

AS ANSIEDADES, AS EXPECTATIVAS E OS OBJECTIVOS DO COLECTIVO 
DA ESCOLA (Para onde vamos? A visão do futuro);

DEVE ESTABELECER OS LAÇOS ENTRE OS OBJECTIVOS E OS MEIOS 
(Como chegar lá? Que meios utilizar? Formulação da estratégia);

DEVE SER REALISTA E MODESTO.
(Ter um plano estratégico com os objectivos claros; as actividades a rea-
lizar; as metas, os indicadores que são os parâmetros de qualidade para 
controlo ou monitoria, os recursos a utilizar e o cronograma ou datas de 
implementação).
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ACTIVIDADE 9 - REDACÇÃO DO PEE

O PEE DEVE DER:

UM DOCUMENTO CLARO

E CONSISO (Entendido por todos)

QUE REFLITA A ANÁLISE (Onde estamos hoje)

AS ANSIEDADES,

AS EXPECTATIVAS E

OS OBJECTIVOS DO COLECTIVO DA ESCOLA (Para onde vamos? A visão do futuro)

DEVE ESTABELECER OS LAÇOS ENTRE OS OBJECTIVOS E OS MEIOS

(Como chegar lá? Que meios utilizar? Formulação da estratégia)

DEVE SER REALISTA E MODESTO.

(Ter um plano estratégico com os objectivos claros; as actividades a realizar;

as metas, os indicadores que são os parâmetros de qualidade para controlo ou monitoria, 

os recursos a utilizar e o cronograma ou datas da implementação).

DEVE SER DE REDACÇÃO SIMPLES E DE ESTRUTURA LIGEIRA.

Instrução 2:

Objectivos

1. Melhorar os 
resultados dos 
alunos.

1.1. Análise e avaliação 
dos resultados obtidos, 
periodicamente, em 
cada área curricular.

Direcção da 
Escola e Co-
munidade.

Estratégia

Estratégia Responsáveis

Periodo

Periodo

2017/2020

A1 A2 A3

Metas

PAT

Indicadores

Custos Estimados Fonte de financiamento

ACTIVIDADE 8 - PLANO DE ACÇÃO

a. Identificar o objectivo estratégico de cada área de melhoria;
b. Indicar as metas a atingir em cada periódo de tempo para chegar ao 

resultado pretendido;
c. Referir quais as acções concretas a desenvolver para cumprir e estabe-

lecer a sua calendarização;
d. Especificar os actores resposáveis para cada tipo de acção a desenvol-

ver;
e. Referir quais os indicadores que podem servir para monitorar e avaliar 

o cumprimento do objectivo estratégico e eventualmente indicar actores 
responsáveis pela sua avaliação.

Instrução:



ANEXOS 
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ANEXOS

1. ANEXO I – PROPOSTA DE FICHAS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A ESCOLA

2. ANEXO II – PROPOSTA DE INQUÉRITOS PARA O PEE

3. ANEXO III – DIAGNÓSTICO – TABELAS A PREENCHER

4. ANEXO IV – PLANO DE ACÇÃO DO PEE

5. ANEXO V – PROPOSTA PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA

6. ANEXO VI – EXEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE PODEM CONSTAR NUM PEE

7. ANEXO VII – MODELO DE PEE
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FICHA Nº 1 - CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

Nome da Escola ___________________________________________Nº_________

Província______________Município________________Meio: Urbano___. Rural___

Suburbano______ Tipo de construção-Definitiva______ Provisória___. Outro___

Estado de conservação: Bom______Razoável________ Mau_____

Número de Alunos Inscritos:____________________ Capacidade_______________________

Instrução de Preenchimento
Complete com um (X), o espaço correspondente a observação feita.

2. ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO (Conferir a evidência)

Existe Não existe Funciona Não funciona

Director

Subdirector Pedagógico

Subdirector Administrativo

3. ÓRGÃOS DE APOIO (Conferir a evidência)

Existe Não existe Funciona Não funciona

Coordenação de turno

Coordenação de Classe 

CPEE

Outras

4. ÓRGÃOS EXECUTIVOS (Conferir a evidência)

Existe Não existe Funciona Não funciona

Secretaria

Para se obter uma imagem coerente sobre a realidade da escola podemos recorrer as fichas constantes 
neste anexo, preencher os quadros e proceder a leitura e interpretação dos dados recolhidos.

ANEXO I – PROPOSTA DE FICHAS DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A 
ESCOLA
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ESTRUTURAS Existe N/Existe
Estado

Bom Regular Mau

Gabinete do(a) Director(a)

Gabinete de (a) Subdirector(a) 
Pedagógico(a)

Sala de professores(as)

Casa de banho p/ funcionários(as)

Casa de banho p/ professores

Casa de banho p/ professoras

Casa de banho p/alunos

Casa de banho p/ alunas

Cantina escolar

Área para prática de Ed. Física

Biblioteca

Internatos

Água canalizada

Luz eléctrica

Rampas de acesso

Salas de Aulas

Sala de Informática

Área de lazer

Outros

5. INFRA- ESTRUTURAS (Conferir a evidência)
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Mobiliário Escolar
Existência Estado

Existe N/existe Bom Regular Mau 

Quadro 

Secretárias

Carteiras

Armários

Máquina de escrever

Computador

Internet

Caixa métrica

FICHA Nº 2- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

1. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA (Conferir a evidência e avaliar)

Nº Designação dos documentos
Existência Grau de utilização e cumprimento

Existe N/existe Bom Regular Mau 

1 Programação da assistência das aulas

2 Registos de assistência das aulas

3 Registo das reuniões metodológicas 
de coordenação de classes

4 Pasta de coordenação de classe

5 Mapa de controlo de efectividade

6 Planificação de actividades extra es-
colares

7 Registo das actividades extra escola-
res realizadas

8 Regulamento das escolas

9 LBSEE ( Lei 17/16)

10 Dec. Executivo da criação da escola

11 Pastas dos enunciados das provas 
realizadas

12 Calendário de provas escritas

13 PEE

14 Outros

6. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR (Conferir a evidência e avaliar)
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Documentos
Existência Grau de utilização e cumprimento

Existe N/Existe Bom Regular Mau

Plano de estudo

Programas

Manuais

Guias metodológicos

Calendário escolar

Sistema de avaliação das aprendizagens

Reg p/ as provas de escola

Relatório Descritivo

Caderneta de avaliação das aprendizagens

Pautas

Mini-pautas

Ficha de avaliação(5anos)

Outros 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Conferir a evidência)

Nº ASPECTOS A AVALIAR Existência Grau de utilização e cumprimento

Existe N/Existe Bom Regular Mau

1 Livro de Registo de entrada e saída de 
correspondência

2 Processos individuais dos professores 
(as)

3 Processos individuais dos administra-
tivos

4 Processos individuais dos alunos

5 Livro/pasta de actas

6 Livro de ponto

7 Pasta de registo estatístico e de relató-
rios da escola

8 Plano anual de actividades

9 Outros

2. DOCUMENTOS DE APOIO PEDAGÓGICO
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1. GESTORES ESCOLARES

Nº Pessoal Mas. Fem
Habilitações

Académicas

C/Form

Pedagógica
Tempo Serviço

1 Director

2 Subdirector Pedagógico

3 Subdirector Administra-
tivo

2. CORPO DOCENTE

Nº Pessoal Masculino Feminino
Total

1 Nº de professores 

2 Nº de professores com Agreg. Pedagógica

3 Nº de professores com a 9ª Classe

4 Nº de professores com a 12ª Classe

5 Nº de professores com a 13ª Classe

6 Nº de professores com Bacharelato

7 Nº de professores com Licenciatura

8 Nº de professores com Doutoramento

3. PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIARES

Nº Pessoal Masculino Feminino Total

1 Nº de funcionários administrativos

2 Nº de pessoal de limpeza

3 Nº de pessoal de segurança

FICHA Nº 3 - CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
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Instrucções para preencher

Assinale com um (X) no espaço correspondente a sua avaliação em cada uma das 
afirmações, considerando:

Verde ou (1) SIM 
Laranja ou (2) MAIS OU MENOS 
Vermelho ou (3) NÃO  

QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO

Nº AFIRMAÇÕES
(,, )

1 2 3

1 Entendo bem a explicação do meu Professor

2 O professor respeita e valoriza todos os alunos

3 O professor é pontual e está sempre disposto a ensinar

4 As instalações da escola estão seguras e limpas

5 A escola tem casas de banho e água

6 Para ir a escola percorro grandes distâncias

7 A escola tem espaços de recreio agradáveis e funcionais

8 Eu gosto da minha escola

9 O professor leva-nos a visitar e conhecer locais de interesse

10 O professor conta-nos histórias e permite a cada um contar também

11 Eu gosto dos meus colegas

12 Na escola recebo diariamente uma merenda

13 ……………………………………………….

ANEXO II – PROPOSTA DE INQUÉRITOS PARA O PEE

Os questionários deste anexo podem ser aplicados no acto de diagnóstico, a cada actor identificado, con-
forme designação (Aluno, Professor, Pais, Director, etc) para obter informações a partir da observação ou 
constatação por via do inquérito a realizar.
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Nº AFIRMAÇÕES
(,, )

1 2 3

1 Participo em todas as reuniões convocadas na escola do meu educando

2 O professor encoraja e incentiva os pais a participar na aprendizagem das crianças

3 A escola programa e realiza actividades com a família

4 A Escola regista casos de negação de acesso para crianças com necessidades edu-
cativas especiais

5 As instalações da escola facilitam o acesso para as crianças com necessidades espe-
ciais educativas

6 O Director reconhece a importância da família e da comunidade envolvente à escola

7 A Direcção da Escola é acessível

8 O Professor promove a confiança e a autoestima dos alunos

9 A Escola fornece informação suficiente sobre as actividades e aprendizagens dos alu-
nos

10 Os Professores são assíduos e pontuais

11 A Escola é limpa

12 As instalações da escola são boas

13 O ensino é bom nesta Escola

14 A avaliação da Escola é boa

15 ……………………………

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES

Nº AFIRMAÇÕES
(,, )

1 2 3

1 Existe um programa de formação para professores do qual faço parte

2 As formações em que participo são fornecidas ou ministradas por formadores qualifi-
cados

3 As formações que recebo respondem às minhas necessidades em formação

4 O processo de ensino em sala de aula é participativo, inclusivo e interactivo

5 Recebo visita de apoio da parte de supervisores pedagógicos

6 O ensino nesta Escola é exigente

7 A Direcção valoriza os meus contributos

8 A Direcção é disponível, partilha competências e responsabilidades 

9 Os alunos respeitam professores e pessoal não docente

10 A Escola envolve todos na sua autoavaliação

11 O ambiente de trabalho é bom

12 As salas de aulas são limpas

13 Os serviços administrativos apoiam os Professores

14 As reuniões na Escola são proveitosas

15 ………………………………..

QUESTIONÁRIO PARA O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
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QUESTIONÁRIO PARA O DIRECTOR

Nº AFIRMAÇÕES
(,, )

1 2 3

1 As instalações educativas são seguras

2 Existem instalações sanitárias e água na escola

3 A Escola regista casos de negação de acesso para crianças com necessidades edu-
cativas especiais

4 As instalações da escola facilitam o acesso para as crianças com necessidades espe-
ciais educativas

4 As leis e regulamentos da educação são disseminadas e conhecidas por todos

5 As distancias percorridas pelos professores influenciam na pontualidade e assiduidade

6 As distâncias percorridas pelos alunos influenciam na pontualidade e assiduidade

7 A comunidade é envolvida e tem um papel activo na vida da escola

8 Há pessoas na comunidade que possam promover com os alunos actividades, como 
jogos, teatro e outras formas de recreação

9 Os professores e outros funcionários da escola são orientados para prestar apoio ao 
aluno

10 Os professores mostram competência nas metodologias e dominam os conteúdos 

11 Os professores usam métodos de ensino ou participativo

12 O professores e funcionários não docentes protegem o aluno das condições que inter-
ferem com as aprendizagens ou que podem ser perigosas para a saúde e segurança 
do aluno

13 Os membros da comunidade e pais são envolvidos e tem um papel activo na resolu-
ção de problemas da escola

14 Existe uma relação amistosa e cordial entre funcionários e entre alunos

15 Existe uma relação amistosa e cordial entre funcionários e alunos

16 A escola garante apoios para crianças com dificuldades de aprendizagens

17 A escola recebe visitas regulares de Inspectores da Educação

………………………………………………

Nº AFIRMAÇÕES
(,, )

1 2 3

1 Na minha função encontro apoio para trabalhar em prol de uma imagem positiva da 
escola 

2 A Escola regista casos de negação de acesso para crianças com deficiências

3 As leis e regulamentos da educação são disseminadas e conhecidas por todos

4 O relacionamento entre funcionários é amistoso e cordial

5 As regras de funcionamento da Escola são claras e justas

6 Os equipamentos da escola são bem conservados 

7 Os espaços de trabalho são seguros, confortáveis e funcionais

8 A escola tem o inventário actualizado de todo o seu património 

9 A Escola é limpa

10 ………………………………………

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS
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Consideramos as seguintes tabelas para fazer o diagnóstico. As cinco, correspondem as áreas de acção, 
que podem ser assumidas como sendo de intervenção tendo sempre em conta as dimensões, as metas de 
referência, os indicadores de medida e os meios de verificação. 
Em cada área, as dimensões apresentadas são propostas, mas a escola pode escolher dimensões com base 
nos problemas que deseja focar.

Instrucções para preencher os quadros

�� O espaço sobre os dados ou descrição é preenchido com base nos factos       
observados em cada dimensão;

�� No espaço correspondente aos meios de verificação mencionar a evidência 
ou objecto de observação;

�� Considere as figuras ou cores em função do resultado da observação,

Verde - SIM 
Laranja – MAIS OU MENOS  
Vermelho – NÃO  

ÁREA DE GESTÃO DO CURRÍCULO

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Estado

  
Organizacão Curricular Os programas de estudo utilizados são o do Minis-

tério da Educação. (currículo nacional)

Preparação do ensino As acções realizadas na escola asseguram a aná-
lise e avaliação dos processos de ensino, de forma 
coerente com a proposta curricular e as necessida-
des e interesses dos  alunos.

Acção Docente na Aula As práticas realizadas na sala de aula garantem 
que a implementação do currículo se concretize na 
aula através do processo de ensino e aprendiza-
gem.

Avaliação da Implemen-
tação do Currículo

As praticas realizadas na escola permitem atingir o 
resultado preconizado e a implementação da pro-
posta curricular.

Outra dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

ANEXO III – DIAGNÓSTICO – TABELAS A PREENCHER

Tabela 1 - GESTÃO DO CURRÍCULO
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Status 

Actual 

  
Convivência Escolar As praticas asseguram a interacção entre os acto-

res da comunidade educativa num ambiente propi-
cio para as aprendizagens dos alunos.

Formação Pessoal e 
Apoio as Aprendizagens 
dos alunos.

Inclui as acções que contribuem para o desenvolvi-
mento e aprendizagem de todos os alunos.

Outra dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

ÁREA DE LIDERANÇA

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Status 

Actual 

   
Visão Estratégica e Pla-
nificação

As praticas de planificação realizadas na escola 
favorecem o alcance dos objectivos e metas institu-
cionais.

Condução As praticas da equipa directiva asseguram uma 
actuação coordenada dos actores da comunidade 
educativa, em função dos resultados dos objectivos 
e metas institucionais.

Alianças Estratégicas As praticas asseguram a articulação da escola com 
os actores e organizações a sua volta que contri-
buam para atingir as metas

Informação e Analise As praticas permitem analisar a informação útil para 
a avaliação institucional para a tomada de decisões.

Outras dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

Tabela 2 - CONVIVÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS

Tabela 3 - LIDERANÇA
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ÁREA DE RECURSOS

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Status

Actual 

  
Recursos Humanos Práticas que promovem o desenvolvimento profis-

sional do pessoal docente e não docente em coe-
rência com as metas a serem atingidas.

Recursos Financeiros Práticas que asseguram a utilização eficiente dos 
recursos financeiros em função dos objectivos e 
metas a serem atingidas.

Recursos Técnicos Práticas que asseguram a utilização eficiente dos 
recursos técnicos em função dos objectivos e me-
tas a serem atingidas.

Recursos Tecnológicos Práticas que asseguram a utilização eficiente dos 
recursos tecnológicos em função dos objectivos e 
metas a serem atingidas.

Outra dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

ÁREA DE AVALIAÇÃO

Dimensões Indicadores Dados ou 
descrição

Meios de 
verificação

Status 

Actual 

  
Resultados de Aprendi-
zagem

Dados do estabelecimento escolar referidos a nível 
de resultados de aprendizagens declarados no 
Marco Curricular.

Resultados Institucionais Dados do estabelecimento referidos nas metas 
institucionais alcançadas.

Satisfação da Comunida-
de Educativa

Dados do Estabelecimento escolar que mostram 
os níveis de satisfação dos actores da comunidade 
educativa.

Outras dimensões que a 
escola considera neces-
sária...

Resumo do 
Status da 
área

Tabela 4 - RECURSOS

Tabela 5 - AVALIAÇÃO
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Objectivo Estratégias Responsáveis
Período

Custos 

Estimados

Fonte de 

Financiamento

A1 A2 A3

1.Melhorar os 
resultados  dos 
alunos

1.1. Análise e avaliação 
dos resultados obtidos, 
periodicamente, em cada 
área curricular. 

Direcção da Escola 
e Comunidade

PAT

PLANO DE ACÇÃO (Área: Gestão do currículo e organização do ensino)

Objectivos Estratégia Metas Indicador Período 
 

1.Assegurar que a 
proposta pedagógi-
ca descrita nos pro-
gramas de ensino e 
no plano curricular 
seja coerente com 
o PEE

1.Avaliar os resultados obti-
dos em cada área curricular

2.monitorizar o progresso 
dos alunos em função da 
análise comparativa entre 
os resultados obtidos nas 
provas e os objectivos pro-
gramáticos;

3.Incentivar os alunos para 
participação em actividades 
que contribuam para o de-
senvolvimento da sua apren-
dizagem;

4.Definir de maneira articu-
lada entre as disciplinas as 
actividades de enriqueci-
mento curricular

1.Melhorar em 20% 
a taxa de aprova-
ção

2.Reduzir em 5% a 
taxa de abandono

3.Melhorar em 
10% o cumprimen-
to dos programas 
por disciplina

1.Nº de alunos aprovados;

2.percentagem de temas 
que não foram dados;

2017 

A 2020

PLANO DE ACÇÃO (Área: Gestão do currículo e organização do ensino)

Objectivos Estratégia Metas Indicador Período 

1. Realizar acções na escola que 
assegurem a análise e avaliação 
do processo de ensino, coerente 
com a proposta curricular e as 
necessidades e interesses dos 
alunos 

2017/2020

Este quadro pode ser replicado para cada um dos objectivos e metas pre-determinadas dentro de uma mes-
ma área e para todas as áreas/dimensões avaliadas.

ANEXO IV – PLANO DE ACÇÃO DO PEE

Tabela 6 - PLANO DE ACÇÃO 1

Tabela 7 - PLANO DE ACÇÃO 2

Tabela 8 - PLANO DE ACÇÃO 3

No Plano de Acção do PEE  Identificamos o objectivo estratégico de cada área de melhoria, definimos as 
metas a atingir em cada período de tempo para chegar ao resultado pretendido.
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PLANO DE ACÇÃO E MONITORIA
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ANEXO V – PROPOSTA PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA
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A verificação do cumprimento das acções planificadas em função dos objectivos traçados, deve ser feita 
periodicamente por uma equipa designada entre os membros da comunidade escolar, que realiza a auto - 
avaliação do projecto.
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EXEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE PODEM CONSTAR NUM PEE SEGUNDO AS DIMENSÕES
 
Estas actividades foram selecionadas e compiladas a partir das melhores práticas implementadas com êxito 
em 54 escolas de 7 Províncias de Angola.  Observou-se bons resultados na melhoria das várias Dimensões 
da Gestão de Escola que estão cobertas pelo PEE. Estas actividades são fornecidas aqui como exemplos 
para ajudar os Professores a pensar sobre actividades criativas e efectivas para implementarem com seus 
alunos, embora, claro, existam muitas mais actividades que o Professor poderá desenvolver.

Segundo Élie Bajard1 “A criança precisa escutar histórias abrir e percorrer livros e tentar escrever 
pequenas mensagens, para construir aos poucos o sistema de língua escrita e a habilidade para se 
servir dela”.

Professor, o acto de contar histórias para as crianças está presente em todas as culturas, letrada ou não 
letrada, desde os primórdios da humanidade. Toda criança gosta de ouvir histórias. No espaço educacional 
a prática de contar histórias deve ser realizada durante todo o ano, principalmente nas turmas da Educação 
Inicial. Uma leitura em voz alta quando é bem realizada, desperta atenção, o desejo, a curiosidade e a von-
tade de repetir a experiência de escutar historias e também de ser leitor.

Organize a sala de aula ou outro espaço da escola para a contar histórias, de modo a torná-la agradável, 
proporcionando momentos mágicos de leitura. Os alunos podem ser organizados em um semicírculo para 
que todos tenham acesso às imagens. O contador de histórias deve ser dinâmico e fazer uso de diferentes 
estratégias para contar histórias, pois estes recursos serão fundamentais para que a turma desenvolva o 
prazer e o interesse pelo mundo da leitura. Portanto, organize um repertório de histórias (livres ou de acordo 
com alguma temática a ser trabalhada) e crie espaços e formas de contar histórias às crianças.

Para ter um cantinho da leitura não é preciso muito. Uma estante, umas almofadas, um acervo de livros in-
fantis… é mais do que suficiente para criar o espaço ideal.

1.1 COMO FAZER O CANTINHO DA LEITURA

a) Características principais

Claridade, tranquilidade e silêncio devem ser estimulados nesse local. Valorize o ambiente que possui uma 
ótima iluminação natural.

Outra dica é fugir dos ambientes que possuem TV ou com interferências de barulhos e ruídos.
Estantes, quintas, balaios, almofadas, cestos ou quimbalas.

É preciso deixar os livros sempre em mãos, inclusive para estimular ainda mais esse ambiente. Para isso, 
coloque os livros em estantes e prateleiras, quintas, balaios, cestos ou quimbala, dependendo do contexto 
para que os adultos e crianças possam alcançar sem a necessidade de ir para outro local procurar os livros.

b) Conforto

Crie um espaço com uma esteira ou loando, com algumas almofadas etc. Dessa forma você consegue pro-
longar o tempo de leitura sem que as dores e a posição interfiram na actividade.

O cantinho da leitura além de ser seu espaço reservado, pode ainda decorar a escola e se tornar o grande 
complemento de um cômodo de forma simples e fácil!

Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Acção do docente em sala de aula” e a 
dimensão “convivência escolar“ especificamente no despertar para o acto de leitura.

INFORMAÇÃO

1 – CANTINHO DA LEITURA

ANEXO VI – EXEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE PODEM CONSTAR NUM PEE

1 - BAJARD, Elie. A descoberta da língua escrita. São Paulo: Cortez 2012.
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Acção do docente em sala de aula”, a di-
mensão “preparação do ensino” e a dimensão “convivência escolar“ especificamente na cons-
trução da sua identidade e nas capacidades de autonomia, criatividade, e inovação.

INFORMAÇÃO

1.2 CONTAR ESTÓRIAS – leitura dos alunos

Professor, para que a leitura possa seduzir os alunos é preciso que haja interacção entre os alunos e os        
livros. Nesse sentido, para que tal interacção aconteça é necessário que os alunos sintam os livros, no sen-
tido de manusear, folhear, observar as imagens, as palavras, a biografia do autor, todas a informações que 
um livro possa trazer.

Apresentar diferentes textos para as crianças de forma significativa favorecem a interacção com eles. O que 
contribui para que se interessem pela leitura e para que gostem de ler. A questão não é se a leitura é obriga-
tória ou não, mas oferecer condições para a realização dessa leitura. 

1.3 CONTAR ESTÓRIAS – leitura compartilhada
 
A Leitura Compartilhada desenvolve-se numa parceria entre a família e a escola, a qual proporciona aos 
alunos esse estreitamento entre leitura, escola e família. O objectivo geral dessa actividade é desenvolver 
atitudes favoráveis à leitura e à escrita, além de propiciar a interacção da família com a escola no processo de 
ensino e de aprendizagem. Essa estratégia poderá ter a duração de um semestre, sendo uma apresentação 
por semana. 

Veja abaixo as orientações:
 
Disponibilize na sala de aula uma cesta ou um espaço com diversos livros de literatura infantil;

Faça uma ordem de apresentação dos alunos, por exemplo, você poderá seguir a lista dos nomes dos alunos 
em ordem alfabética, ou criar sua própria sequência de acordo com sua turma;

Feita a ordem de apresentação, o primeiro aluno escolhe um livro e terá que levar para casa para fazer as 
seguintes actividades:

a)   Ler o livro ou pedir para algum familiar ou responsável fazer a leitura;
b)  Preparar juntamente com a família, de forma criativa, uma apresentação na escola 
      (na sala de aula ou em outro espaço que a família quiser apresentar para turma)

 
Veja abaixo alguns exemplos de como alguns alunos junto com a sua família se organizaram para apresentar 
a história à turma:

 � Realização de desenhos;
 � Colagens, pinturas;
 � Criação de uma nova história com os mesmos personagens;
 � Criação de novos finais para a mesma história;
 � Seleção de palavras da história para criar outras histórias;
 � Criação de jogos para trabalho de ortografia e vocabulário (bingo, caça palavras, cruzadinha);
 � Elaboração de texto coletivo sobre alguns personagens da história;
 � Entre outras…

 � A família preparou contar uma história por meio de fantoches;
 � A família decidiu contar a história pela dramatização (teatro);
 � A família apenas decidiu ir à escola e contar a história;
 � A família decidiu levar a turma a um piquenique e conta a história.

Professor, após esse momento, você poderá preparar algumas actividades em sala de aula sobre a história, 
dentre elas:

TEATRO DE FANTOCHES
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2.1 MATERIAL NECESSÁRIO
 

 � 2 caixas de sapato;

 � 1 caixa de pasta de dente;

 � Papel jornal;

 � Pedaços de tecidos;

 � Régua;

 � Alfinetes (peça ajuda de um adulto);

 � Espetinhos de churrasco;

 � Cola branca;

 � Tesoura sem ponta;

 � Pincéis de vários tamanhos;

 � Tinta guache ou acrílica (várias cores.

“A educação sofre constantes mudanças portanto o professor actual tem que estar constantemente inven-
tando e reinventando formas de conquistar a atenção dos alunos, para que a aula se torne cada dia mais 
atractiva e proveitosa, para tanto cabe ao docente ser um sujeito autônomo, criativo e inovador. Considerando 
as diversas formas de dinamizar as aulas, este trabalho seguiu por uma vertente que visa contribuir, não só 
no âmbito escolar, como também no desenvolvimento integral da criança. O teatro de fantoches, assim como 
todos os outros jogos de dramatização e faz-de-conta, ajudam a criança a construir a sua identidade, pois, 
nestes jogos, ela poderá desempenhar diversos papéis sociais (personagens) e experimentar diferentes sen-
sações e emoções. As novas práticas didácticas visam construir a autonomia dos sujeitos, através do uso do 
teatro e, além disso, as propostas de ensino que visam despertar o envolvimento do aluno no futuro.” Araujo 
Costa de Gisele - II CONEDU - Congresso Nacional de Educação - UFPB. Maio 2017

Professor, os fantoches podem ser feitos de pano e com um buraco, que pode ser vestido como uma luva – 
que permite fazer os movimentos de boca -, os personagens parecem ganhar vida própria. Não é à toa que 
cativam facilmente a criançada pelas cores, formatos diferentes e as vozes caricatas.

Use sua criatividade para fazer os bonecos com retalhos, meias velhas, botões para os olhos ou caneti-
nhas coloridas. Você pode usar bolas de ténis, balões, para dar formato à cabeça. Invente personalidades e 
histórias para eles.

Com crianças mais crescidas, peça para que elas desenvolvam seus próprios brinquedos e depois contem 
histórias com eles.
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Segundo Freire (1999, p.18)2“[...] a leitura da palavra é precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a 
escrever, a alfabetizar-se e antes de qualquer coisa, aprender a ler o mundo”.

Entretanto, para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura a presença do mundo da criança explícita 
ou implicitamente é imprescindível, porque à medida que o leitor compreende os textos escritos, ele não só 
adquire informações, como também consegue associá-las ao mundo.

O próprio acto de leitura, quando oferecido ao aluno com clareza e satisfação gera ensinamentos e aprendi-
zagens reflexivas, críticas e construtivas que o fazem compreender o mundo em sua volta, pois nem todos 
aqueles que falam, escrevem e lêem alguma coisa, podem dizer que possuem, um domínio do mundo, seja 
ele um leitor por procedência, obrigação, necessidade ou hábito, não importa, todo e qualquer ser humano 
deveria ser dotado de postura e perfil de leitor de verdade, sendo ele capaz de exercer uma leitura analítica 
dentro da sociedade.

Professor indique 7 motivos importantes para fomentar a leitura e depois peça às crianças que indiquem 
outros, com o objectivo de entender os seus interesses.

No clube da leitura e escrita deverá fomentar o gosto pela leitura e pela escrita. Em seguida apresentam-se 
várias sugestões de actividades que poderão ser organizadas no clube de leitura e escrita.

3.1 Apresente uma imagem (jornal, revista, catálogo, fotografia…) e peça às crianças para imaginarem uma 
história ou escreverem uma história sobre a imagem.

3.2 Leitura descoberta colectiva de um pequeno texto “surpresa” - as crianças procuram, em colaboração 
com o animador, o conteúdo de um texto escrito, engraçado, curioso, ou informativo, promovendo a consciên-
cia das regras sintáctico-semânticas. 

3.3 Escrita Colectiva de um pequeno texto - as crianças adquirem competências de desenvolvimento de 
estruturas narrativas na linguagem oral e competências para o desenvolvimento de estruturas narrativas na 
linguagem escrita.

3.4 Jogos sonoros - as crianças reflectem sobre o escrito, a partir da análise do oral, desenvolvendo a 
consciência fonológica;

Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “ Formação pessoal e apoio as aprendiza-
gens dos alunos”, a dimensão “Acção do docente em sala de aula”, e  a dimensão “preparação 
do ensino” especificamente na satisfação dos ensinamentos e aprendizagens reflexivas, críti-
cas e construtivas que  fazem o aluno compreender o mundo.

INFORMAÇÃO

2 - FREIRE, Paulo. A importância do acto de ler em três artigos que se completam. Cortez Editora; colecção Polémicas do nosso tempo 4.21. Edição.1999.

Ler é uma porta para a vida.
Estar de bem com as palavras.
Investir no futuro.
Trazer novos amigos.
Usufruir de diferentes leituras.
Reviver memórias…
Adquirir vocabulário.

3 – CLUBE DA LEITURA E ESCRITA
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “ Avaliação e implementação do curriculo”, 
a dimensão “Visão estratégica e planificação”, e  a dimensão “preparação do ensino” especi-
ficamente na satisfação dos ensinamentos e aprendizagens reflexivas, críticas e construtivas 
que  fazem o aluno compreender o mundo.

INFORMAÇÃO

A biblioteca escolar deve ter papel de destaque no processo educativo, devido as várias informações e ma-
teriais que pode oferecer. É objectivo da biblioteca, servir directamente às escolas ou instituições de ensino 
com o mesmo rigor das bibliotecas especializadas. Porém, a sua finalidade é contribuir activamente com a 
educação colocando à disposição dos professores, alunos e demais interessados, o material necessário 
para o enriquecimento do programa escolar, habilitando-os a utilizar os livros e desenvolver a capacidade de 
pesquisa, além de sustentar os programas de ensino.

Professor, bem sabemos que o uso da Biblioteca Escolar potencializa o processo de alfabetização e moti-
vação da leitura. Porém, infelizmente, em algumas escolas é um espaço pouco utilizado e vivido. As possi-
bilidades de leitura e de escrita aumentam quando existem espaços para inserir o aluno, paulatinamente, 
no mundo da leitura e escrita de forma activa. Agende um horário com a bibliotecária para conversar com a 
turma sobre o funcionamento da Biblioteca da Escola.

4 – EXPLORANDO A BIBLIOTECA ESCOLAR

3.5 Jogos de leitura e escrita - as crianças reflectem sobre o oral a partir do escrito, analisando a lingua-
gem escrita nos seus constituintes e desenvolvendo a compreensão do princípio alfabético e a consciência 
grafo-fonética, através de um trabalho activo sobre as relações entre as letras.

3.6 Cantando a gente brinca e brincando a gente aprende – tem como objectivo envolver as crianças 
em actividades musicais que melhoram a sua acuidade auditiva, aprimoram e ampliam a coordenação                           
viso-motora, suas capacidades de compreensão, interpretação e raciocínio, além de desenvolver a expressão 
corporal e a linguagem oral.

3.7 As cores do meu mundo -  tem como objectivo estimular o reconhecimento das cores de uma forma               
divertida e atraente, para que as crianças percebam que elas estão presentes no nosso meio (nos animais, 
nas plantas, nos alimentos, nos objetos...), além de proporcionar a descoberta de como as cores se transfor-
mam de  acordo com as suas misturas.

3.8 Anagrama – O anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma 
palavra ou frase, com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentido.

3.9 Criptogramas: Use as imagens para decifrar a palavra-chave escondida.

3.10 Jogo da Forca: Acerte quais são as três palavras ocultas neste jogo simples e fácil.

3.11 Palavras Cruzadas: Pense e complete a palavras-cruzadas usando as dicas dadas.

3.12 Palavras Quebradas: Monte as palavras quebradas usando as dicas dadas.

3.13 Sopa de Letras: Encontre mais de 150 palavras escondidas num tabuleiro com 25 letras.

3.14 Jogos com provérbios, anedotas e canções / Exploração de rótulos de produtos / Feira do Livro

3.15 Faça uma visita de estudo: Os alunos deverão contar ou escrever um texto sobre o que viram.
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Condução”, a dimensão ”Visão estratégica 
e planificação”, a dimensão “ alianças estratégicas” e  a dimensão “preparação do ensino” espe-
cificamente no desenvolvimento de capacidades de comunicação, de interacção com o mundo 
real, conhecimentos da vida da comunidade, assumir diferentes papéis que ajudam a identificar 
a sua identidade.

INFORMAÇÃO

5 – RADIO ESCOLA

Pesquisar a história do rádio e a influência dessa mídia no quotidiano da sociedade, compreender como 
funciona uma rádio e se possível criar uma rádio na escola.

O professor deverá iniciar a actividade da “Radio Escola” questionando seus alunos sobre o rádio: se eles 
costumam ouvir rádio, qual rádio, qual programa, com qual objectivo (informação ou distração), se já visi-
tou uma rádio, etc.

Agora que os alunos já conhecem um pouco mais sobre a história do rádio é hora de conhecer as rádios 
locais. O professor deverá apresentar as rádios existentes na zona. Se possível programe uma visita a uma 
rádio local.

Após a visita à rádio os alunos deverão analisar os seguintes pontos:

 � Qual o perfil da programação? (estilo musical)

 � Público alvo?

 � Programas jornalísticos: temática abordada

 � Qual o enfoque das notícias: direita, esquerda, imparcial

 � Estilo das propagandas (informativas, lazer, educativa, política) Você ouve  rádio?

 � Tem preferência por estação de rádio?

Sugerimos a ida à Biblioteca pelo menos uma vez de 15 em 15 dias. Os alunos poderão ler livros na própria 
Biblioteca e também fazer empréstimo do livro que gostaria de ler em casa. Sendo assim, o livro fica uma 
semana com o aluno e toda semana há um novo empréstimo. 

Permita que seus alunos fiquem à vontade para escolherem o livro que se interessarem, embora seja neces-
sário que você explore e conheça os materiais do acervo da Biblioteca da Escola.

O Portal do Professor, disponibiliza nos seus conteúdos multimídias um vídeo do episódio do programa Via-
gens de leitura, da TVE Brasil. Aborda a importância das Bibliotecas para o estímulo à leitura. Mostra também 
que a Biblioteca não é apenas um depósito de livros, mas sim um local que possui conhecimento em inúme-
ros suportes. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=18637>. 2017.12.12 
11h59m 
 
Escolhendo livros na biblioteca [Viagens de leitura]
 
O trabalho a ser realizado após a apresentação do vídeo é de suma importância para consolidar as informa-
ções adquiridas a partir do seu conteúdo. Por isso, sugerimos que você organize uma roda de conversa com 
a turma e tenha como parâmetro os seguintes itens para nortear o diálogo:
 

1) Qual é a importância da leitura na vida das pessoas?
2) Qual é a importância da Biblioteca?
3) O que as crianças aprendem por meio dos livros?
4) O que eu sinto quando leio um livro?

 
Professor é fundamental que durante a discussão, os alunos reflictam sobre a importância da leitura na vida 
das pessoas e identifiquem a leitura enquanto algo bom e prazeroso, onde a pessoa pode ampliar seus co-
nhecimentos de mundo, suas possibilidades de se comunicar, apresentar suas ideias, sonhar, imaginar, criar.
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Segundo Almeida e Passini3 (2002)  “a maquete serve de base para explorar a projeção do espaço 
vivido para o espaço representado.”

Ela é a forma material de se trabalhar alguns conceitos da temática da geografia, proporcionando a 
acção do indivíduo sobre o objecto e, consequentemente, interferindo na sua formação e compreen-
são dos conteúdos e do mundo. Dá então a visibilidade e a conexão entre a acção do homem e o es-
paço físico.

Com a liberdade de construir sua própria maquete, o aluno analisará a questão espacial do ambiente, 
a ordem lógica da organização e realizará um planeamento próprio, podendo de forma prática e con-
creta analisar o porquê de certas ordens e aplicar conceitos, que por vezes são subjetivos.

Professor, como primeiros passos os alunos realizam uma visita guiada à comunidade próxima da escola 
com a indicação de observar aquilo que desperte o seu interesse e que esteja relacionado com o tema pla-
nificado no programa.

Após a visita os alunos elaboram um desenho individual e posteriormente uma Maqueta da Comunidade em 
grupo, tendo como produto final várias Maquetas na sala de aulas que servem de excelentes recursos de 
ensino – aprendizagem integral.

Esta actividade pode ajudar a melhorar  a dimensão ”Visão estratégica e planificação”, a dimen-
são “ alianças estratégicas” e  a dimensão “preparação do ensino” especificamente a experiên-
cia pessoal, a motivação da aprendizagem, desenvolver a imaginação e memória.

INFORMAÇÃO

6 – MAQUETE DA COMUNIDADE

3 - PASSINI, Elsa Yakuso e Almeida, R.D. - Espaço Geográfico: ensino e representação, São Paulo, Contexto, 1989.

 � Em média quantas horas ouve rádio em um dia?

 � Tem algum programa de rádio preferido?

 � Perfil dos anunciantes (ramo de actividade)
 

 � Você ouve rádio?

 � Tem preferência por estação de rádio?

 � Em média quantas horas ouve rádio em um dia?

 � Tem algum programa de rádio preferido?

 � Por qual motivo escolheu a estação?

 � Por qual motivo escolheu o programa?

 � Qual aparelho utiliza para ouvir rádio? (Celular, mp3, rádio, computador, etc)

Escolha um programa de rádio por mês para desenvolver actividades com os seus alunos.

Na perspectiva das crianças como personagens activas na construção de suas próprias aprendizagens as 
alunas e alunos são convidados a assumir o papel de jornalistas.
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Acção do docente”, a dimensão ”Visão 
estratégica e planificação”, a dimensão “ alianças estratégicas” e  a dimensão “preparação do 
ensino” especificamente no estudo interdisciplinar e na produção e consumo de alimentos 
naturais pelos alunos, nas actividades ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos, 
inserção de assuntos como a economia doméstica, a influência nas escolhas alimentares das 
crianças, além de apresentar na prática as consequências que acções do homem têm em re-
lação ao meio ambiente.

INFORMAÇÃO

A educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem absorvidos pelas crianças, explorar sua 
relação com a natureza e os impactos que suas acções podem causar no sentido ecológico. É aí que os pro-
jectos de horta escolar se inserem, eles aproximam os estudantes da realidade, fazendo com que as crianças 
criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos.

A horta serve objeto de estudo interdisciplinar. Os estudantes discutem temas como alimentação, nutrição e 
ecologia que aliados ao trato com a terra e plantas, geram situações de aprendizagem reais e diversificadas. 
Assim, os educadores devem dar o máximo de responsabilidades às crianças, inserindo-os nas discussões 
sobre o rumo do projecto e cuidados com as plantas.

As hortas também podem inserir a comunidade, trazendo para o projecto os pais e familiares dos alunos. As 
crianças servem de multiplicadores, porque levam o que aprendem na escola para casa e, deste modo, a 
influência da horta não se restringe à escola.

O resultado do projecto horta na escola são alunos mais conscientes que levam para a vida ensinamentos 
ecológicos, amplificando a necessidade de uma mudança de postura que é preciso implantar na sociedade 
com relação à natureza.

7.1 OBJECTIVO

— Criar um canal de comunicação com as empresas, instituições de ensino e comunidade di-
vulgando a gestão ambiental e sua contribuição com iniciativas educacionais que valorizem a 
consciencialização ambiental da comunidade;

— Promover o diálogo e a parceria entre diferentes actores sociais das Escolas, Instituições de 
Ensino e comunidade, possibilitando o surgimento de várias propostas educativas que possam 
contribuir para a mudança de comportamento do público envolvido;

— Implantar novos projectos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 
população.

7 – HORTA ESCOLAR
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Para o desenvolvimento do Microprojecto foi criada a horta educativa com diferentes espaços, como os 
canteiros de cultivo de plantas medicinais, ornamentais, hortaliças etc.. Cada espaço que constitui a horta 
educativa tem como princípio pedagógico facilitar a construção do conhecimento das mais diversas áreas de 
forma integrada.

7.3 PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS

— Reconhecimento do solo, maqueta da horta educativa confeccionada pelos alunos;

— Aulas sobre ecossistema, importância da minhoca e de outros animais que vivem na horta;

— Compostagem; importância das plantas medicinais, alimentação saudável, valores nutricio-
nais das verduras e legumes;

— Reflorestamento ao redor da escola; Fazer uma pesquisa sobre o desperdício de certos        
alimentos como sementes, cascas e folhas.

7.4 RESULTADOS

— Consciecialização sobre o cuidado com o meio ambiente e com a Natureza;

— Mudança nos hábitos alimentares;

— Melhor aproveitamento na sala de aula;

— Maior aproximação entre professor e aluno;

— Cardápio complementado pelos alunos;

— Envolver de forma prazerosa todos os setores da sociedade viabilizando uma relação socio-
-afectiva capaz de encontrar um eixo para a educação dos jovens mediante a cooperação e 
segurança alimentar.

7.5 MATERIAIS UTILIZADOS

Cadernos, cartolinas, plasticina, papel de lustro, papel timbrado, papel A4. Lápis de carvão, borracha, tesou-
ra, cola, pastas de arquivo, madeira, contraplacado e recursos locais.

7.6 AVALIAR

Sistematicamente o impacto das actividades implementadas.

7.2 METODOLOGIA
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “ Gestão escolar”, a dimensão “Recursos 
humanos”, a dimensão “recursos técnicos” e  a dimensão “preparação do ensino” especifica-
mente nas ações pedagógicas que possam convergir a favor da reconstrução/construção  de 
posturas e atitudes éticas capazes de colaborarem com a construção de uma consciência 
crítica transformadora.

INFORMAÇÃO

“Ajudar a manter a integridade física e cultural da escola leva o indivíduo a legitimar seu papel na 
comunidade, valoriza o sentimento de pertença a um grupo capaz de vencer desafios, reafirma va-
lores e faz com que todos vejam a escola como um patrimônio da comunidade”. Disponível em: http://
patulinhadobem.blogspot.com/2014/07 - Consultado 12/12/2017 às 13h.

Todas as actividades serão orientadas pelos professores de forma planeada e organizada para posterior-
mente serem executadas e apresentadas à comunidade escolar.
  

8.1 OBJECTIVO GERAL:

— Promover a conscientização de toda comunidade escolar, quanto à valorização, conservação e 
preservação da unidade escolar, bem como da comunidade em geral.

8.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:

— Incentivar a prática da conservação de todos os mobiliários e materiais dos diversos depar-
tamentos da escola: secretaria; ambiente administrativo e pedagógico; salas de aula; quadra 
esportiva; refeitório; sala de vídeo; biblioteca; laboratório de informática; banheiros, pátio; e etc...;

— Reconhecer o espaço em que se vive e perceber-se como parte dele, compreendendo que o 
lugar determina aspectos importantes da vida;

— Adoptar uma atitude responsável em relação às questões ambientais na escola e/ou na       
comunidade;

— Mobilizar a comunidade escolar a manter a integralidade física e cultural da escola, levando 
os integrantes a legitimar seu papel na comunidade;

— Proporcionar a realização de diversas Oficinas de aprendizagem com relação à reciclagem e 
aproveitamento do lixo e do meio ambiente escolar;

— Orientar os alunos para usarem os diversos reservatórios de lixo existentes na escola sele-
cionando-os para conservação da limpeza e higiene do ambiente escolar;

— Eleger, semanalmente, alunos/as para serem Monitores durante o horário do intervalo/recreio 
para monitorar o trabalho de conservação da limpeza e higiene do ambiente escolar;

8 – ESCOLA LIMPA E SEGURA
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O percurso metodológico compromete-se, com uma pratica efectiva dialéctica interdisciplinar, de ser capaz 
de promover capacidade e habilidade especificas da comunidade escolar e local, em defesa de um mundo 
melhor e mais saudável.

ESCOLA LIMPA E SEGURA esta actividade será desenvolvida através de diversas formas relacionadas ao 
tema:

 � Exibição de vídeos/filmes;

 � Reflexão de textos;

 � Pesquisas; 

 � Palestra/debates;

 � Fotografias do locais antes de serem limpos e depois;

 � Dramatizações e Peças teatrais;

 � Campanha para sensibilizar os pais e outros actores sociais a doação de materiais de limpe-
za/higiene e outros;

 � Criar equipas para efectuar várias actividades de limpeza do espaço escolar 

8.4 RESULTADOS ESPERADOS:

Esperamos da comunidade escolar mudança de comportamento a partir dos estudos e das actividades rea-
lizadas para melhoria da qualidade de vida e bem estar pessoal e social dos alunos:

 � Não jogar lixo no chão da escola e de outros ambientes;

 � Cuidar do meio ambiente;

 � Deixar as carteiras e materiais organizados;

 � Conservar os trabalhos expostos pelos colegas;

 � Respeitar a natureza;

 � Separar o lixo que pode ser reciclado;

 � Confeccionar faixas e cartazes alusivos à campanhas de limpeza e conservação do património 
escolar;

 �  Ser solidário com o próximo;

8.5 AVALIAÇÃO

Todo trabalho deve ser avaliado e este Projecto o será de forma sistemática após cada actividade desen-
volvida pelo grupo coordenador e executor para detectar os aspectos positivos, os aspectos que devem 
ser melhorados e as sugestões para o melhoramento de outras actividades. Será elaborada uma Ficha de 
Avaliação para o corpo discente onde serão orientados e avaliarão em grupos/turmas e, outra para o Corpo 
docente, e Coordenação Administrativa e Pedagógica. Para concluir o trabalho será feito um Relatório final 
que será anexado ao Projecto.

8.3 METODOLOGIA
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Convivência escolar”, a dimensão “Recur-
sos humanos”, a dimensão “recursos técnicos” e  a dimensão “Formação pessoal e apoio as 
aprendizagens dos alunos” especificamente  nos cuidados de higiene e primeiros socorros. 
Em geral, essas ações se baseavam na ideia de que para ter saúde era preciso cuidar do 
corpo e saber tomar remédios. Os trabalhos serão desenvolvidos na visão de que o indivíduo 
era o único responsável pela sua própria saúde.

INFORMAÇÃO

A escola é um espaço educativo e formador. Então, uma das metas a serem atingidas pela escola é a forma-
ção de valores e hábitos e entre eles está a consolidação dos hábitos de higiene a qual deveria já vir formada 
pela família e que muitas vezes isto não acontece.

9.1 OBJECTIVO

Promover e manter hábitos de higiene e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de 
uma forma atraente, lúdica e educativa.

9.2 SUGESTÕES DE ACTIVIDADES:

 � Contacto com diversos tipos de textos referentes ao tema como: poemas, textos informativos, 
parlendas, advinhas, quadrinhas e histórias;

 � Jogo da memória e bingo com rótulos;

 � Cartazes ou murais com rótulos e/ou recortes de encartes;

 � Actividades de classificação com rótulos de material de higiene e limpeza;

 � Actividades com tintas, modelagem, recorte e colagem, dobraduras;

 � Actividades de mercadinho, utilizando dinheiro de brincadeira. (compra e venda);

 � Pedir a um médico ou enfermeiro que faça uma exposição sobre o tema para as crianças;

 � Pedir apoio aos órgão locais para oferecerem produtos de higiene.

9.3 AVALIAÇÃO:

A avaliação será realizada durante todo o decorrer do projecto através de observações, anotações pela pro-
fessora, pelas conversas e questionamentos na hora da rodinha será possível verificar se houve êxito nos 
objectivos e também através da resolução das actividades propostas.

9 – SOU SAUDÁVEL … SAÚDE E HIGIENE
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Esta actividade pode ajudar a melhorar a dimensão “Acção do docente em sala de aula” e a 
dimensão “convivência escolar “especificamente conhecer e valorizar os diversos tipos de 
profissões. Desenvolver a linguagem oral e escrita. Desfazer qualquer forma de preconceito 
que possam existir sobre as profissões, etnias e gênero.

INFORMAÇÃO

“Conhecendo, aprendendo e Brincando com as profissões”, tem entre os objectivos identificar os ofí-
cios presentes no âmbito familiar, conhecer a função de cada profissional e sua importância social. 
Disponível em: http://www.sesc-sc.com.br aos 12/12/2017 às 14h12m

As turmas irão desenvolver o microprojecto sobre as profissões envolvendo a comunidade escolar”, que tem 
entre os objectivos identificar os ofícios presentes no âmbito familiar, conhecer a função de cada profissional 
e sua importância social.

Para contribuir com o projecto, uma das actividades propostas foi a vinda dos pais à escola e para partilhar, 
além das experiências vividas no dia a dia da sua função, as ferramentas que utilizam no quotidiano de seu 
trabalho, que tanto orgulham seus filhos. Pais e filhos ficaram encantados com o resultado do projecto.

Outra actividade que este microprojecto pode envolver é a visita de estudo a várias empresas e analisar as 
profissões.

10 – EU QUERO SER …
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O modelo de PEE sugerido pode ajudar a estruturar o texto final do PEE de cada Escola.
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O Projecto Educativo de Escola (PEE) é um instrumento de “planificação da Acção educativa” e de “constru-
ção da identidade própria de cada estabelecimento de ensino” obriga a uma concepção da escola como uma 
“organização que continuamente se pensa a si própria”.

Um projecto educativo é um sentido comum, uma imagem partilhada sobre os processos e os resultados 
que querem viver as crianças, as famílias, docentes e a direcção da escola, e que a comunidade conhece, 
compreende e apoia.

Nesse sentido, o Projecto Educativo da Escola Primária……. (nº e denominação) foi elaborado para respon-
der aos problemas identificados ………………… e estrutura-se em ……… partes que consagram a vontade 
de todos os intervenientes na melhoria das estratégias de gestão escolar, que vão redundar na elevação 
da qualidade de ensino, por via das várias intervenções focadas na formação integral dos alunos para fazer 
deles cidadãos mais capazes, qualificados e eticamente responsáveis.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

INTRODUÇÃO
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1.1 – CARACTERIZAÇÃO DO MEIO

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

A escola segue a estrutura curricular definida na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. São res-
ponsáveis pela organização acompanhamento e avaliação as Coordenações de classe… (Texto opcional)

1.2.1 – RECURSOS FÍSICOS (INFRAESTRUTURAS)

1.2.2 POPULAÇÃO ESCOLAR 

CORPO DOCENTE

1.2.3 CORPO DISCENTE

1.2.4 PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIARES

1.2.5 ÓRGÃOS DE GESTÃO E DE APOIO

1.2.6 ORGANIGRAMA DA ESCOLA

1.2.7 ESTRUTURA CURRICULAR E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

A escola ……………… foi criada em ……… através do Decreto nº …………, de ……… de 20 ……

Localiza-se no município ……………………………, funciona em 2 turnos. É uma escola do Ensino Geral, cujos 
objectivos plasmados na LBSEE, 17/16, Artigo X são: (Texto da Lei de Bases) ……………………………… e são 
objectivos do Ensino Primário (Texto da Lei de Bases) …………………………………………………………………

1.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

Bengo, (Nambuangongo, Dande, Ambriz,)

Bengo é uma Província da faixa litoral Norte que ocupa uma extensão de 25.139 Km2 e é constituída por 8 
municípios. A maior parte da sua população é do grupo etnolinguístico Ambundo e a língua nacional mais 
falada é o Kimbundu. A principal actividade económica é a agricultura de subsistência e a pesca. As fabricas 
encontram-se desativadas. Vários rios atravessam a província destacando-se o Kwanza. A fauna é rica e 
variada contando com antílopes, elefantes, aves exóticas, javalis e macacos.

Segundo os dados do ultimo senso a sua população ronda os …… habitantes, com uma densidade de X/
Km2.
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2.1 – MISSÃO

2.2 – VISÃO

2.3. VALORES

A missão da escola do ensino primário nº …….  no município do ……-, é de proporcionar o Desenvolvimento 
Integral das Crianças do Bairro ………, através da oferta de um ensino de qualidade reconhecido, assegu-
rando deste modo uma formação que produza cidadãos críticos, solidários, capazes de viver com e na diver-
sidade. (Não se esqueça de responder as perguntas do guia sobre a missão). 

Até 2018, 2019, 2020, ser uma escola de referência do Município do ………………… Uma escola que garante 
o Ensino e Aprendizagem de qualidade e que estimula a participação comunitária, com base nos valores 
…………… e princípios ………………………………e se propõe aos seguintes objectivos… (Não se esqueça 
de responder as perguntas do guia sobre a visão.

A Escola do ensino primário nº …………… assume os valores da solidariedade, Competência, Responsabili-
dade, Profissionalismo, Empenho, Disponibilidade, Tolerância, Humanismo, Justiça, Disciplina, Cooperação, 
Interajuda, Aprendizagem por e com os pares, Atitude proactiva, Atitude criativa.

CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PEE
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Os inquéritos foram aplicados no 2º trimestre de 2017, aos professores, alunos e encarregados de educação 
que forneceram um conjunto de contribuições valiosas que permitiram identificar vários desafios internos, 
externos e formularam propostas e contribuições para mudança das situações diagnosticadas na escola.

Assim, com base nos resultados do inquérito, os professores encaram como pontos fortes,...........................  
……………………………………

Os alunos distinguem como pontos fortes…………………………………………. 

Os encarregados de educação salientam como pontos fortes ……………………

Como pontos fracos referem ………………………………………………………….

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO RESULTADO DO DIAGNÓSTICO
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4.1 – Principais metas a atingir (Visão estratégica do PEE)

CAPÍTULO 4 – ÁREAS A INTERVIR (ENFOQUE OU OBJECTO DE 
PLANEAMENTO)

a) Gerir o currículo. 

b) Utilizar a informação sobre o percurso escolar dos alunos. 

c) Melhorar os resultados dos alunos;

d) Trabalhar de forma cooperativa entre docentes. 

e) Adequar o ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos.

f) Adequar os apoios aos alunos com necessidades educativas especiais. 

g) Proporcionar metodologias activas e experimentais no ensino e nas aprendiza-
gens. 

h) Acompanhar e supervisionar a prática lectiva. 

i) Diversificar as formas de avaliação. 

j) Aferir os critérios e os instrumentos de avaliação.
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PLANO DE ACÇÃO – 2017-2019

Objectivos Estratégias Metas Indicadores de 
processo Calendarização

CAPÍTULO 5 – PLANO DE ACÇÃO DO PEE

Relacionar o que será feito para alcançar as metas.

Para as acções a desenvolver em cada objectivo estratégico, elaboramos um quadro com objectivos, estra-
tégias, metas, indicadores, cronograma e responsável pela actividade ou podemos organizá-las em eixos 
principais que sejam articulados com os objectivos estratégicos e os produtos.

PLANO DE ACÇÃO E MONITORIA – 2017-2019

Objectivo Estratégias Responsáveis
Período

Custos
Estimados

Fonte de
Financiamento

A1 A2 A3

1. Melhorar 
os resultados  
dos alunos

1.1. Análise e avalia-
ção dos resultados 
obtidos, periodi-
camente, em cada 
área curricular. 

Direcção 
da Escola e 
Comunidade

PAT

O Cronograma envolve um quadro com acções, períodos, responsáveis, recursos e resultados esperados. 



PEE - Projecto Educativo de Escola

Ministério da Educação66

A avaliação indica o acompanhamento de todo processo de execução do PEE, trimestralmente, anualmen-
te e na conclusão do projecto, isto é, pode ser contínua ou periódica.

Listas de professores, pais e encarregados de educação) participantes no acto do diagnóstico), Actas (do 
encontro), índices de desempenho escolar horário, calendário, etc.).

CAPÍTULO 6 – AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PEE

REFERÊNCIAS

ANEXOS

(Obras e documentos que ajudaram na construção do PEE)
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