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APRESENTAÇÃO 

 
Projeto educativo» o documento que consagra a orientação educativa 
(…) da escola (…), elaborado e aprovado pelos seus órgãos de admi-
nistração (…) para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 
princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais (…) a 
escola (…) se propõe cumprir a sua função educativa. 

 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

Art.º 9 Ponto 1 

 
 

O Projeto Educativo do Colégio D. Luísa Sigea reflete a necessidade de 

atualização constante, visto estar atento a uma sociedade em permanente 

evolução, pretendendo ser um instrumento fundamental na resposta aos im-

perativos constantes e desafiadores dos nossos dias. 

Trata-se assim de um elemento de referência para toda a nossa comu-

nidade educativa, elemento norteador da filosofia própria deste colégio, en-

volvendo a colaboração de todos os intervenientes no processo ensino-

aprendizagem. 

Inspirado na experiência e filosofia do seu fundador, Hermínio Simões, 

o nosso Projeto Educativo propõe um modelo de ensino e de aprendizagem 

sustentado no rigor académico e científico e baseado numa forte vertente 

humanista. 

Para que se promova um processo de ensino-aprendizagem eficaz, é 

fundamental criar momentos de reflexão e medidas de autorregulação para 

que se possa atingir um nível elevado de qualidade. 

Sendo um documento em constante atualização, nele estão presentes, 

desde o início, os nossos grandes objetivos que passam por formar cidadãos 

plenos na sua globalidade; educar com rigor e qualidade, intervindo nas 

diversas construções do ser humano e responsabilizar todos os elementos da 

comunidade educativa, com o objetivo de promover a criatividade e a 

resolução de problemas, desenvolvendo igualmente um pensamento crítico e 

analítico. 
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Assim, … 

 

Queremos incutir nos nossos alunos, 

a importância da persistência e da ação  

 perante os obstáculos, a nunca se darem por vencidos, 

mas incentivando-os a tentarem de novo  

com criatividade e vontade de vencer. 

 

 

É com esforço, dedicação e empenho que se adquire uma verdadeira respon-

sabilidade social e moral, de forma que se alcance a capacidade de marcar a 

diferença de forma positiva, onde quer que se esteja. 
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Inútil seguir vizinhos, 

Querer ser depois ou ser antes. 

Cada um é seus caminhos. 

Onde Sancho vê moinhos 

D. Quixote vê gigantes. 

  

Vê moinhos? São moinhos. 

Vê gigantes. São Gigantes. 

 

António Gedeão (1906-1997) 
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I - O COLÉGIO E SUA IDENTIDADE 

 
 

1.1 Breve resenha histórica do Estoril     

 
A história do Estoril está indissociavelmente ligada à de Cascais desde 

tempos muito antigos. A origem do nome não é certa, nem consensual. Há 

quem aponte que o topónimo Estoril deriva de um étimo pré-romano incerto, 

talvez derivado de est, que significaria 'elevação'. Outros porém defendem 

que a origem vem da palavra estéril, visto ser uma zona de poucas condições 

para a agricultura. Esta última explicação parece ganhar alguma consistência 

quando se olha para alguns mapas do século XV e XVI onde aparece esta de-

signação. 

Todavia, devido ao clima ameno, à abundância de recursos, à privilegi-

ada situação estratégica face ao mar e à serra, este local foi habitado desde 

épocas remotas. É no entanto curioso registar que apenas no século XIX, se 

prefere para viver toda a faixa junto ao mar em detrimento do interior. Até 

esta data, vivia-se dos produtos do mar, este era utilizado para o comércio e 

trânsito, mas habitava-se no interior, onde prosperavam as colheitas devido 

à fertilidade dos solos.  

Desde o tempo das culturas Fenícia, Romana e Árabe, que o Estoril se 

evidenciou como ponto estratégico no contexto da Europa Ocidental. Com as 

diversas ocupações, o Estoril herdou, de cada uma destas grandes civiliza-

ções, uma riqueza cultural heterogénea e profícua, que se reconhece ainda 

hoje nas influências arquitetónicas, toponímicas, hábitos e costumes que 

constituem parte da alma e quotidiano da Região. 
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A investigação arqueológica tem posto a descoberto variadas etapas da 

ocupação humana. Assim pode-se talvez situar a época mais antiga de povo-

amento, durante o calcolítico. Durante o período romano, o povoamento ca-

racterizou-se pela dispersão em villae e casais isolados. O período muçul-

mano marcou essencialmente a toponímia, destacando-se nesta época o po-

eta árabe Ibn Mucana e o que se conhece das suas referências aos moinhos 

de vento de Alcabideche.  

     

Após a conquista cristã do território na primeira metade do século XII, 

verificou-se um crescimento das povoações, levando à constituição de agre-

gados marítimos, promovendo a fixação da população, bem como a proteção 

da costa face à emergência do comércio marítimo. Nesta época a zona do 

Estoril dependia administrativamente de Sintra, território a Norte, de cujo 

termo fazia parte como simples aldeia. 

Desde o período da reconquista cristã, e tendo em conta a privilegiada 

proximidade com a capital, pode-se dizer que a região do Estoril foi por di-

versas vezes palco dos mais importantes momentos da vida política e militar 

da história portuguesa. 

Dada a sua localização estratégica, na defesa da costa, a região esteve 

também intimamente ligada aos Descobrimentos e a toda a dinâmica social e 

cultural que tal época originou - das suas praias avistava-se primeiro quem 

chegava e por último quem partia. 

As sólidas fortificações costeiras do Estoril são inquestionáveis testemu-

nhos dos inúmeros ataques de corsários e tentativas de desembarque pelas 

forças espanholas, francesas e inglesas, em diferentes momentos da História 
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de Portugal; persistindo como símbolos de bravura e resistência na luta pela 

independência e interesses nacionais. Destas épocas é de relembrar o episó-

dio do imponente desfilar da Invencível Armada ao longo da costa do Estoril 

(1588). 

 

Com um rico e diverso património, que percorre toda as épocas de fixa-

ção de gentes, um dos monumentos mais importantes, ligados à História do 

Estoril é sem dúvida a Igreja de Santo António. 

As primeiras menções a este lugar, reportam a 1527, quando se noticia 

a existência de uma pequena ermida de madeira dedicada a São Roque com 

um altar a Santo António colocado junto à entrada, construído por Leonor 

Fernandes, moradora no Casal do Estoril. 

Tudo indica que o terreno onde se erguia esta ermida, pertencia, no sé-

culo XVI, a Luís da Maia, que o terá doado à Ordem de São Francisco. Com 

pedras retiradas do antigo Convento de Enxobregas (Lisboa), os frades re-

cém-instalados iniciaram de imediato a construção de um novo templo, ao 

qual foi anexado um pequeno eremitério e uma oficina artística. 

Quase completamente destruída pelo terramoto de 1755, a Igreja co-

nheceu no século XVIII grandes transformações.  

Em 1834, quando foram extintas as ordens religiosas por iniciativa le-

gislativa de Joaquim António de Aguiar, o convento foi vendido em hasta pú-

blica a Manuel Joaquim Jorge, que nos terrenos anexos edificou um prédio de 

rendimento que alugava durante a época estival aos utilizadores das águas 

termais do Estoril. Em 10 de maio de 1916, a igreja foi entregue à Irman-

dade. 

A história desta igreja, no entanto, não termina aqui, uma vez que no 

ano de 1927 um incêndio destruiu o remodelado templo seiscentista. A luta 
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travada pelos bombeiros das várias corporações presentes contra o fogo, 

permitiu a recuperação de grande parte do mobiliário, o crucifixo do altar, 

castiçais de prata e vários objetos de culto. 

O projeto de Tertuliano Marques permitiu salvar alguns dos antigos 

azulejos e manter a traça original do edifício, tendo-lhe sido acrescentados os 

frescos do teto atual, da autoria de Carlos Bonvalot, bem como o conjunto 

azulejar, concretizado pelo Mestre Victória Pereira. 

O grande salto do Estoril processa-se já nos finais do século XIX. De 

1870 a 1908, a corte começa a ir banhos a Cascais, operando uma verda-

deira transformação, não só nesta vila piscatória, mas em todas as regiões 

circundantes, que rapidamente passam a assumir uma faceta cosmopolita. 

Crescem assim inúmeros palacetes, mandados construir pelos mais impor-

tantes elementos da sociedade portuguesa da época. 

A facilitar este desenvolvimento contribuiu o interesse direto dos 

responsáveis governativos que rapidamente dotaram esta região de privilegi-

ados meios de comunicação. Melhoraram-se assim as estradas que ligavam 

Cascais, a Oeiras e Sintra. Em 1872, foi instalada em Carcavelos, zona de 

fronteira do Concelho de Cascais, a primeira "Estação de Cabo Telegráphico 

Submarino". 

Tal desenvolvimento deu origem a que no final do século se crie a 

designação de “Os Estoris”: o Monte Estoril, mais cosmopolita e requintado; 

S. João mais modesto, acolhendo nos Banhos da Poça, as famílias de meno-

res recursos, ou que se não sentiam à vontade em Cascais pela proximidade 

da Corte. 

      



Projeto Educativo – 2014-2017 
 
 

Página 12 de 49 
 

Ao longo da década de 80, a Companhia do Monte Estoril tenta dotar 

esta região das condições necessárias para que se transforme numa estância 

luxuosa, criando um Casino, canalizando água, iluminando a gás a localidade. 

Um outro fator contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da re-

gião, a inauguração em 1889 da linha férrea entre Pedrouços e Cascais. 

Constituiu-se como eixo decisivo edificando-se ao longo do seu percurso, um 

dos mais dinâmicos núcleos de veraneio do País. 

      

O surgimento de São João do Estoril data do ano de 1890, tendo-se de-

senvolvido este núcleo, junto às vias de comunicação, entre a Estrada Real e 

o caminho-de-ferro, explorando com sucesso as propriedades das águas da 

Poça. 

      

Só nos primeiros anos do Século XX por determinação de Fausto de Fi-

gueiredo, vai surgir o Estoril, tal como o conhecemos hoje, localidade que se 

converterá em cartão-de-visita da "Riviera Portuguesa" transformando o mo-

desto Santo António do Estoril, em centro de turismo internacional. 

Os preparativos iniciam-se no ano de 1913, com a compra da Quinta do 

Viana, e a publicação da brochura Estoril, Estação Marítima, Climatérica, 

Thermal e Sportiva. 

Os desenhos inseridos na publicação, do arquiteto parisiense, Martinet, 

apresentam o Casino, voltado para o Parque, as edificações destinadas ao 
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comércio de luxo, as galerias, os hotéis, e aproveitando uma riqueza natural, 

o estabelecimento termal. 

 

Apesar da ambição de Fausto de Figueiredo, apenas em 1916 se lança 

a primeira pedra do Casino, não sendo no entanto, aquele inicialmente proje-

tado. Em 1930 não estava ainda concluído o projeto, mas são introduzidas 

algumas melhorias para a concretização do mesmo, a eletrificação da linha 

dos caminhos-de-ferro, inaugurada em 1926 - a primeira em Portugal - e o 

sucesso de se alcançar para o Estoril, o término da viagem do "SudExpress". 

Não tendo sido concluído o projeto, lançou-se no entanto o Estoril, como es-

tância de férias de luxo, sistematizando-se a construção nesta localidade, à 

luz de um ideal. 

        

Numa época mais recente, ainda que não menos conturbada, coube ao 

Estoril entrar para a História Mundial, como retiro predileto de reis e demais 

aristocratas exilados, na sequência das perseguições e convulsões políticas 

que abalaram o século XX. No decurso da 2ª Guerra Mundial, ficou também 

conhecido como grande centro de espionagem e de diplomacia secreta; situ-
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ações particulares que lhe conferiram uma certa atmosfera cosmopolita e so-

fisticada. 

No período da II Grande Guerra e já no pós-guerra passaram por Portu-

gal cerca de 40 mil pessoas, muitas delas pela zona do Estoril. 

      

De facto nesta localidade passaram políticos, escritores, artistas, 

negociantes e muitos outros, parte do povo anónimo que não mereceu hon-

ras de imprensa. De entre os mais conhecidos destacam-se o rei Carol da 

Roménia; o rei Humberto II de Itália; Indira Nehru, Max Ophuls; o ator Leslie 

Howard; Ian Lancaster Fleming; Antoine de Saint-Exupéry"; Alexander 

Alekhine; Nubar Gulbenkian e os Condes de Barcelona, entre outros. 

Alguns ficaram, a grande maioria partiu, conferindo, no entanto um 

status lendário à terra e a designação de “Lugar de Exílio”, que se mantém, 

com a mesma fama, até aos dias de hoje. 

Em pleno século XXI o Estoril continua a destacar-se como local turís-

tico e de lazer, em torno das suas praias e do já mundialmente famoso ca-

sino. No entanto, alargou a sua dimensão. Em termos desportivos o autó-

dromo Fernanda Pires da Silva marca um lugar de destaque. Do ponto de 

vista cultural salta à vista a presença de uma Escola Superior de Hotelaria, a 

vincar bem a vocação desta região e um Centro de Congressos com as mais 

modernas instalações. 
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1.2 O nosso meio envolvente 

 
O Colégio D. Luísa Sigea, localiza-se na freguesia do Estoril, concelho 

de Cascais, numa área de elevada acessibilidade, distando 250 metros da 

avenida Marginal, 500 m do interface rodoferroviário do Estoril e 1600m do 

nó do Estoril da autoestrada A5, que liga Cascais a Lisboa em menos de 30 

minutos. 

    

Integrada na Área Metropolitana de Lisboa, a freguesia situa-se a oci-

dente do estuário do Tejo, entre a serra de Sintra e o Oceano Atlântico, be-

neficiando de importantes valores naturais e paisagísticos, devido à proximi-

dade do Parque Natural Sintra Cascais e do mar. 

Em termos paisagísticos o relevo é dominado pela serra de Sintra, que 

se individualiza claramente do conjunto envolvente. 

O colégio situa-se num local duplamente favorável, de fachada litoral 

soalheira e abrigado dos ventos frescos de Norte, com uma linha de costa 

entrecortada por arribas escarpadas, que podem atingir um desnível de de-

zenas de metros, como sucede em S. Pedro do Estoril, e por estreitas praias 

de areias brancas e luminosas encostadas às arribas ou à desembocadura 

dos pequenos cursos de água, como sucede no Tamariz, no Estoril, e em 

Cascais. 
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Do ponto de vista climático a região apresenta uma individualidade 

temperada, com amplitudes térmicas baixas ao longo do ano e com um re-

gime de precipitação concentrado, sobretudo, nos meses de inverno.  

Com atributos naturais e paisagísticas notáveis, a costa do Estoril desde 

muito cedo se afirmou como uma faixa litoral de excelência escolhida pela 

nobreza e pela aristocracia para aí viver, ou instalar segunda residência, indi-

cando desde logo a vocação turística, residencial e de lazer deste território.  

Com uma pequena área de 9 km2, a freguesia do Estoril integra-se no 

município de Cascais que conta, atualmente, com uma população residente 

de 208 123 habitantes (Pordata, 2012) a que corresponde uma densidade 

populacional de 97,4 habitantes por km2 (Pordata, 2012), sendo que 25% da 

população (com mais 15 anos) detém formação de ensino superior (Pordata, 

2011).  

O Estoril é hoje um aglomerado urbano consolidado, com recente mas 

significativo contexto histórico, ladeado por outros pequenos núcleos urbanos 

antigos (Amoreira, Monte Estoril, Galiza, S. João do Estoril, Livramento, 

Areias, Alapraia e S. Pedro do Estoril). 

A freguesia do Estoril é ocupada em 76 % por território artificializado 

por tecido urbano, alguma industria, corredores de transportes, equipamen-

tos culturais e desportivos e espaços verdes. 20,6 % do espaço é ocupado 

por floresta e vegetação arbustiva ou herbácea. Os restantes 3,4 % são ocu-

pados por área agrícola ou agroflorestal. 

O setor de atividade económica dominante na freguesia é o terciário, 

relacionado com a hotelaria, a restauração, o comércio, as atividades admi-

nistrativas e de operação turística e os jogos de aposta.  

A designação “Costa do Estoril” é considerada ainda a princi-

pal marca turística do município, sendo esta promovida a par com o slo-

gan “Estoril. Um lugar. Mil sensações”. 

Os principais produtos de promoção desta marca são o turismo de lazer 

nos segmentos cultural, paisagístico, gastronómico, sol e mar, saúde e bem-

estar; o MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), o golfe e 
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o turismo ativo, nomeadamente o turismo náutico, de natureza e os despor-

tos motorizados.  

As termas do Estoril, que no passado sofreram um progressivo declínio, 

foram recentemente reativadas e hoje contribuem também para a diversifica-

ção do aproveitamento dos recursos deste território de turismo de excelência. 

Como estímulo às atividades económicas e ao turismo é de destacar 

ainda a realização anual da Feira do Artesanato do Estoril que ocorre durante 

os meses de julho e agosto. 

A nível recreativo, a população do Estoril ainda promove e celebra di-

versas festas anuais em vários núcleos da freguesia, como são os exemplos 

da Festa da Nossa Senhora do Livramento (fevereiro), das Festas de S. Pedro 

e de S. João (maio), a Festa do Monte Estoril (julho a setembro) e a Festa de 

Santa Rita de Cássia (25 de outubro). 

Em termos de equipamentos, localizam-se nesta freguesia várias esco-

las, desde o nível pré-escolar ao nível secundário, centros de saúde, hotéis, 

bem como a Junta de Turismo da Costa do Sol, Centro de Congressos do Es-

toril, Casino do Estoril, Escola Hoteleira de Turismo. A nível cultural desta-

cam-se o Forte da Cruz (Chalé Barros) e o de S. Pedro (Forte Velho). No que 

respeita ao lazer, salientam-se também as praias da Bafureira, de S. Pedro 

do Estoril, de São João do Estoril, do Estoril e do Monte Estoril assim como o 

Clube de Golfe do Estoril.  

Podem ainda encontrar-se na freguesia espaços verdes de referência 

como o jardim Carlos Anjos, conhecido por “jardim dos passarinhos”, no 

Monte Estoril e o emblemático Jardim do Casino Estoril, situado no centro da 

freguesia. 

 

1.3 Relação da escola com as outras entidades 

A nossa escola mantém um excelente e proveitoso relacionamento com 

todas as entidades públicas a nível concelhio e de freguesia. 
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A escola estabelece contacto frequente com o Ministério de Educação e 

Ciência para resolução de assuntos tais como pedidos de equivalência, auto-

rização de lecionação de professores, inscrições de professores, contratos 

simples e de desenvolvimento e gestão flexível do currículo. 

Com a AEEP (Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular), a 

escola estabelece um relacionamento de grande proximidade, nomeadamente 

no âmbito da legislação e formação. 

No que respeita à formação de professores salienta-se a ligação ao 

CFCPC (Centro de Formação Contínua de Professores de Cascais), bem como 

ao NUPE (Núcleo de Psicologia do Estoril) e a diversas entidades do Ensino 

Superior sediadas em Lisboa. Destaca-se igualmente a colaboração com o 

IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), a STA (Saúde Trabalho 

e Ambiente, Lda.), a AEEP (Associação de Estabelecimentos do Ensino 

Particular e Cooperativo) na formação do pessoal docente e não docente. 

Em articulação com as referidas entidades, o Colégio promove a dina-

mização da ação formativa da sua equipa educativa, mediante a oferta divul-

gada, adaptando-a às necessidades do estabelecimento. 

No âmbito da dinâmica escolar a escola mantém, relações privilegiadas 

com entidades públicas e privadas, de onde se destacam as Câmaras Munici-

pais de Cascais e de Oeiras e as respetivas bibliotecas e equipamentos cul-

turais (museus, centros culturais, equipamentos desportivos, espaços ver-

des,…), salientando-se igualmente a Escola de Ténis do Estoril, Escola Supe-

rior de Hotelaria e o Centro de Congressos do Estoril. Sendo uma escola 

aberta e atenta à realidade envolvente promovem-se ainda contactos fre-

quentes e dinâmicas de trabalho com as escolas do concelho em atividades 

pedagógicas e desportivas. 

Dada a proximidade aos concelhos de Sintra e Lisboa, é igualmente 

aproveitada a oferta cultural, desportiva, didática, bem como os recursos do-

cumentais existentes em diversos organismos disponibilizados por esses mu-

nicípios. 
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1.4 Breve historial do Colégio 

        

O estabelecimento de ensino conhecido como Colégio D. Luísa Sigea 

tem a sua origem em 1956, fruto do esforço e vontade do seu fundador — 

Hermínio de Almeida Simões, licenciado em Matemática pela Universidade de 

Coimbra. 

Hermínio de Almeida Simões, natural de Pardieiros – Carregal do Sal –, 

foi incentivado a vir lecionar para um colégio no Monte Estoril, no ano de 

1952. O seu trabalho durante quatro anos nesse colégio mereceu-lhe elogios 

e o convite para vir lecionar e apoiar dois professores que nessa altura diri-

giam este estabelecimento, que ainda possuía o nome de Colégio da Padro-

eira de Portugal. Poucos dias depois foi convidado a fazer parte da sociedade. 

Um ano depois, por desistência dos outros dois sócios, assumiu a Direção so-

zinho. 

A meio desse ano letivo, por dificuldades financeiras, aventou-se a hi-

pótese de encerrar o Colégio, mas Hermínio de Almeida Simões não renun-

ciou às suas responsabilidades, por respeito pelos alunos e pelos Encarrega-

dos de Educação que nele confiaram, e, confrontado com o abandono dos 

seus sócios, tomou a cargo sozinho todos os encargos de gestão inerentes à 

sociedade, mas também acumulando as funções de professor de Matemática, 

Geografia, Ciências Naturais e Desenho. 

No início do ano letivo seguinte, já como Colégio D. Luísa Sigea, a lota-

ção aumentou para 58 alunos, com seguinte distribuição: 38 na Infantil e 

Primária e os restantes, no Ciclo e Unificado. 

Funcionou inicialmente em regime de internato e semi-internato. 
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Até 1975, os exames finais eram prestados em Oeiras, Cascais e, pos-

teriormente, em S. João do Estoril. Aí os alunos prestavam provas, sempre 

com bons resultados. 

A Direção do Colégio desde cedo lutou pela aquisição de Paralelismo 

Pedagógico. A primeira concessão, por três anos, foi dada em 1986. 

Só em 1999 foi reconhecido Paralelismo Pedagógico por tempo indeter-

minado, de acordo com as normativas legais em vigor e autorização do Mi-

nistério da Educação e Ciência. Tal benefício resultou do esforço pedagógico 

qualificado por parte de todos os docentes. 

Desde sempre tem havido a preocupação de melhorar os espaços exis-

tentes, tornando-os mais agradáveis e seguros, suprindo as necessidades de 

toda a comunidade educativa.  

Assim, dão-se as primeiras grandes obras no verão de 1985. Numa 

fase posterior, seguem-se os melhoramentos de parte das estruturas em 

1988 e em junho / julho de 2000. 

Estes melhoramentos prosseguem ao longo dos anos, tendo sido no ve-

rão de 2005 terminada a última das três grandes fases de melhoramento de 

estruturas inicialmente previstas. Estas beneficiações visaram não só tornar o 

espaço mais agradável no dia-a-dia, mas torná-lo mais funcional permitindo 

uma maior rentabilização dos recursos físicos existentes, contribuindo assim 

para uma melhoria da qualidade do ensino. De entre estas melhorias des-

taca-se a acessibilidade a pessoas com incapacidade física/dificuldade de lo-

comoção. 

Em janeiro de 2011, concluíram-se mais umas obras de melhoramento, 

criando espaços de trabalho mais atrativos, quer para alunos, quer para edu-

cadores docentes e não docentes. 

O Colégio pretende continuar a educar para a qualidade. É uma escola 

que se preocupa em aprender com o passado, refletir o presente e intervir 

conscientemente no futuro. 

Um Colégio que pretende investir não só no aprender a aprender, mas 

prioritariamente no aprender a Ser, educando para a responsabilidade. 
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Assim, é uma escola dinâmica, aberta a mudanças, apoiando a inova-

ção de práticas pedagógicas com vista a um maior sucesso educativo dos 

alunos, futuros cidadãos conscientes e intervenientes no amanhã, centrando 

o enfoque da sua atuação no desenvolvimento integral e na potencialização 

da criatividade. 

É uma escola onde todos se conhecem e onde o espírito de entreajuda 

é partilhado por todos os elementos da comunidade educativa.  

Uma verdadeira família, orientada por uma filosofia essencialmente hu-

manista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Quem foi "Luísa Sigea"? 

 

Dama do séc. XVI, irmã de Ângela Sigea, nasceu em Toledo. Foi 

senhora de notável ilustração muito versada nas línguas latina, grega, 

hebraica, caldaica, siríaca, castelhana e portuguesa. Fez parte da corte 

literária da infanta D. Maria, de quem foi mestra de primeiras letras, de latim 

e de grego. Dedicou-se muito à música, sendo uma das melhores professoras 

do seu tempo. 

Escreveu uma carta ao Papa Paulo III em 5 línguas: latim, grego, 

hebraico, siríaco e arábico. O pontífice, maravilhado com o engenho da 

escritora, respondeu-lhe louvando o extraordinário dom "que poucas vezes se 
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encontra em homens quanto mais em mulheres". A sua fama correu a Europa 

toda e muitos príncipes e sábios lhe escreveram com o fim de obter o seu 

autógrafo. Depois da morte da infanta D. Maria, passou a Espanha e casou 

em Burgos com D. Francisco La Cueva. 
"In Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira" 

 

1.6 A organização pedagógica 
 

Dadas as características físicas e humanas do colégio estabeleceu-se 

um modelo de organização pedagógica capaz de garantir a eficácia dos pro-

cedimentos, garantindo a simplicidade dos mesmos. 

1.6.1 Direção Pedagógica 

 
É o órgão diretivo do Colégio, diretamente ligado à administração. Atu-

almente, a Direção Pedagógica é composta por: 

• Dra. Ana Isabel Simões Beja (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

• Dra. Maria Luísa Simões Bolota (2.º e 3.º ciclos) 

1.6.2 Conselho Pedagógico   

 

Presidência

Coordenadora do Departamento de Línguas

Coordenadora do Departamento de Ciências,

Tecnologias e Desporto

Coordenador do Departamento de Ciências Sociais

Coordenadora do Departamento de Expressões

Coordenadora do Departamento de EMRC e Educação 
Especial

Coordenadora do Pré-Escolar e 1.º Ciclo

Representante do 1.º Ciclo

Coordenador do Secretariado de Exames

Coordenador do Desporto Escolar



Projeto Educativo – 2014-2017 
 
 

Página 23 de 49 
 

1.6.3 Conselho Geral de Docentes 

 
O colégio tem a preocupação de garantir que a sua equipa de trabalho 

se mantenha estável ao longo dos anos, tentando assegurar tanto a continui-

dade do processo educativo, como a estabilidade profissional dos seus mem-

bros, visando altos padrões de qualidade. 

A Direção Pedagógica entende que o Conselho de Professores é um ór-

gão consultivo e deliberativo de grande importância, frequentemente utili-

zado em assuntos referentes à vida pedagógica do Colégio. 

 

1.6.4 Conselho de Educadoras (Pré-Escolar) 

 

Com vista a planificar o trabalho do Pré-Escolar, as Educadoras reúnem 

formalmente com uma periodicidade mensal e sempre que se considere 

necessário. 

 

1.6.5 Conselho Escolar (1.º Ciclo) 

 

O Conselho Escolar é formado pelos professores titulares do 1.º Ciclo e 

pela Direção Pedagógica e reúne mensalmente, competindo-lhe analisar o 

percurso escolar dos alunos e todos os assuntos relacionados com os 

mesmos. Sempre que se considera necessário, participam igualmente no 

Conselho Escolar as Educadoras do Pré-Escolar, bem como os professores de 

outras áreas que integram o currículo do 1.º Ciclo. 

 

1.6.6 Conselho de Turma (2.º e 3.º Ciclos) 

 

Constituído por todos os professores da turma, é presidido pelo Diretor 

de Turma. Reúne sempre que necessário e deve integrar o Delegado de 

Turma (3.º Ciclo) e o representante dos encarregados de educação em caso 

de Conselho Disciplinar ou em situações pontuais. Nas reuniões de avaliação, 

alunos e encarregados de educação não estarão presentes. 
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Estas reuniões têm por objetivo acompanhar a evolução do Plano de 

Turma e assegurar a organização e avaliação das atividades a desenvolver 

com os alunos. 

 

1.6.7 Diretores de Turma / Professores Titulares 

 

Os Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos são escolhidos pela Direção 

Pedagógica do Colégio, preferencialmente de entre os professores perten-

centes ao quadro da escola, tendo por base critérios que assentam no seu 

relacionamento com os alunos, na sua sensibilidade para a resolução dos 

problemas que o cargo acarreta e no seu sentido de responsabilidade. São os 

responsáveis pelos Conselhos de Turma, bem como pela lecionação da disci-

plina de Formação Sigea (Oferta Complementar). Deverão, sempre que pos-

sível, fazer o acompanhamento da turma ao longo do ciclo, de forma a me-

lhor conhecer os alunos e contribuir assim para aumentar o sucesso educa-

tivo. 

Os Professores Titulares são os responsáveis pelas turmas do 1.º Ciclo 

em regime de monodocência, competindo-lhes a organização e coordenação 

do Plano de Turma, em articulação com a Direção Pedagógica. 

 

1.6.8 Conselho de Diretores de Turma (2.º e 3.º Ciclos) 

 

Formado pelo conjunto dos Diretores de Turma e pela Direção 

Pedagógica. Este Conselho reúne sempre que convocado pela Direção, com o 

objetivo de preparar as reuniões de Conselho de Turma, e sempre que se 

considere necessário. 

 

1.6.9 Conselho de Coordenadores de Departamento 

 

É a estrutura de coordenação e orientação educativa do Colégio no do-

mínio pedagógico e didático, sendo composto pelos Coordenadores dos De-

partamentos Curriculares e pela Direção Pedagógica. 
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1.6.10 Secretariado de Exames 
 

O facto de o Colégio ter autonomia (Dec. Lei 152/2012, de 24 de novembro, e 

Portaria 59/2014, de 7 de março) nos vários graus de ensino, confere aos nossos 

alunos todos os direitos e deveres consagrados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

Cabe à Direção Pedagógica nomear quatro professores para o Secreta-

riado de Exames, tendo em atenção a experiência destes, de forma a garantir 

seriedade, organização, rigor e idoneidade ao longo de todo o processo. 

 

1.7 Objetivos Prioritários do Colégio 

• Formar pessoas na sua globalidade preparando-as para o exercí-

cio de uma cidadania plena; 

• Educar com rigor, qualidade e responsabilidade; 

• Educar com respeito pela diferença, com coerência e firmeza; 

• Centrar o ensino na valorização do trabalho, das metodologias 

que o operacionalizam, do mérito, do esforço, da disciplina e da 

organização; 

• Valorizar o espírito crítico, focado na responsabilidade, na 

tolerância, no respeito e na solidariedade, formando para a vivên-

cia numa sociedade democrática; 

• Incentivar a qualidade do ser humano promovendo a sua 

autoconfiança; 

• Valorizar as heranças culturais, integrando-as na compreensão do 

outro, tendo em conta a permanente evolução da sociedade glo-

balizada. 

• Fomentar o desenvolvimento da criatividade através de propostas 

didáticas centradas na resolução de problemas. 

De forma a conseguir a concretização desses objetivos, a nossa 

equipa educativa trabalha uma forma constante a afincada no 

sentido de: 
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• Promover uma relação estreita entre a Escola e a Família de 

forma a potencializar e otimizar as capacidades do educando; 

• Escolher uma equipa de profissionais responsáveis, tolerantes, 

consciente do seu papel na educação dos nossos jovens; 

• Valorizar o aluno, num ambiente de persistência e reforço posi-

tivo, rumo ao sucesso; 

• Apostar numa pedagogia diferenciada, ativa e personalizada; 

• Aumentar a taxa de sucesso por disciplina; 

• Aumentar a taxa de sucesso por ano de escolaridade; 

• Promover a relação entre a Escola e a Comunidade; 

• Promover, desde o ensino pré-escolar ao ensino básico, as 

competências que conduzem ao desenvolvimento global e equili-

brado do aluno, de forma a inseri-lo na sociedade dotado de es-

pírito crítico, capacidade de intervenção e de inovação; 

• Cumprir os programas aprovados pela tutela, bem como as metas 

de aprendizagem por esta proposta; 

• Criar hábitos de trabalho, estimulando a frequência dos vários 

espaços de enriquecimento curricular; 

• Desenvolver um ensino ativo, criativo e estimulante para o aluno, 

recorrendo sempre que possível a ferramentas diversificadas. 

• Manter a estabilidade de toda a equipa educativa. 

 

1.8 Caracterização do Colégio sob o ponto de vista físico e humano 

1.8.1 População escolar – Alunos 
 

O Colégio D. Luísa Sigea tem atualmente duas turmas de pré-escolar 

(Infantil e Pré-Primária), com crianças dos 3 aos 5 anos, e 1 turma de cada 

um dos outros níveis de ensino (1º, 2º e 3º ciclos). 
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1.8.2 A Escola e os Pais 
 

Apesar de não possuir uma Associação de Pais, o Colégio está sempre 

aberto à participação ativa dos mesmos, apelando sempre para a sua inter-

venção. Nesse sentido, no início de cada ano letivo, são eleitos dois repre-

sentantes dos encarregados de educação por cada turma existente. 

O Colégio D. Luísa Sigea olha para as famílias como a primeira linha da 

educação dos filhos e considera o trabalho escolar como complemento fun-

damental e articulado do ambiente familiar; é na família, que se devem incu-

tir os valores e atitudes que os filhos devem interiorizar logo nos primeiros 

anos do seu crescimento.  

Assim, com o objetivo de se conseguir uma ação educativa coerente, 

procuramos que a relação entre a família e a Escola seja cooperante e com-

plementar, de modo a que o diálogo construtivo entre a Família e a Escola, 

seja profícuo e leve à concretização com sucesso do nosso Projeto Educativo.  

Para isso trabalhamos diariamente para que os pais e encarregado de 

educação estejam permanentemente informados da evolução escolar e hu-

mana dos seus educandos.  

Preocupa-se ainda o Colégio em prestar apoio às famílias, em especial 

as mais carenciadas através do acompanhamento e formalização de Contrato 

simples / Contrato de desenvolvimento financiados pelo Ministério da Educa-

ção. 

1.8.3 Corpo Docente 
 

Acreditamos que os professores são elementos fundamentais da educa-

ção, visto que, com o seu saber, a sua palavra, o seu testemunho, o seu es-

tímulo, ajuda e conselho, favorecem o processo educativo de todos os nossos 

alunos. 

Temos uma equipa dinâmica e motivada que se destaca e caracteriza 

pela:  

• Competência científica e profissional; 
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• Coerência pessoal, de modo a que os nossos alunos se desta-

quem como uma referência educativa e humana; 

• Atitude educativa e sensibilidade para com a condição dos alunos 

nas suas diferentes faixas etárias e no respeito da sua individua-

lidade;  

• Particular cuidado para todos os que apresentam maiores 

dificuldades; 

• Capacidade de educar a partir do reforço positivo, acreditando 

sempre nas capacidades dos alunos; 

• Abertura e respeito pelo pluralismo religioso e cultural. 

 
Neste sentido o colégio tem apostado, ao longo da sua existência, por 

uma equipa experiente, coesa e estável, com uma sólida formação académica 

e apostada na valorização e formação contínua constantes.  

A equipa docente é composta por duas educadoras, quatro professores 

do 1.º ciclo e onze professores do 2.º e 3.º ciclos. 

 

1.8.4 Corpo Não Docente 

 
A nossa equipa de pessoal não docente presta um valioso e inestimável 

contributo à nossa Comunidade Educativa. Trata-se de uma equipa de onze 

elementos, pautada pelo seu grande empenho, esforço e dedicação. 

Marcados pela estabilidade profissional os elementos não docentes 

completam de uma forma valiosa o trabalho formativo dos professores e 

educadoras de infância. A sua importância no nosso contexto educativo é 

fundamental, pois:  

• Coordenam diferentes atividades culturais, desportivas ou de 

tempos livres; 

• Realizam trabalhos de secretaria e auxiliam a Direção, e toda a 

equipa docente no exercício das respetivas funções;  

• Estabelecem uma importante via de comunicação com os 

encarregados de educação; 
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• Fazem o acompanhamento, vigilância e atendimento dos alunos; 

• Contribuem para a manutenção e limpeza da Escola. 

 

Dada a sua importância e relevância na dinâmica do Colégio conside-

ramos que são merecedores de tratamento respeitoso e agradecido, quer 

pela sua ação e dedicação, quer pelos serviços que desempenham. 

 

1.8.5 Caracterização das Famílias 

 

A maioria dos alunos da nossa comunidade pertence a famílias estru-

turadas, embora se registem, nos vários ciclos, casos de monoparentalidade. 

A maior percentagem vive na área de envolvência do colégio e possui habili-

tações académicas superiores. Em termos profissionais a maioria das famílias 

enquadra-se na área dos serviços.  

  

1.9 Segurança 

 

O Colégio cumpre todas as normas de segurança, com sinalizações de-

vidas e meios adequados para a evacuação organizada, seguindo as indica-

ções constantes no Plano de Emergência. 

Nesse sentido, toda a população escolar se envolve, pelo menos duas 

vezes no ano letivo, numa simulação, para que sejam relembrados os proce-

dimentos em caso de risco e catástrofe. 

 

1.10 Recursos Físicos 

 
O Colégio proporciona a cada turma a sua sala própria, onde se desen-

volve a maioria das suas atividades curriculares. Desta forma, pretende-se 

que os alunos sintam esse espaço como seu e, consequentemente, o conser-

vem e valorizem, responsabilizando-os pela limpeza e arrumação do mesmo. 
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O atual edifício é composto por salas na sua maioria amplas e moder-

nas, distribuídas por quatro pisos e adaptadas aos diferentes graus de en-

sino: duas salas de aula de educação pré-escolar, quatro salas do 1.º Ciclo, 

duas salas do 2.º Ciclo e três do 3.º Ciclo. 

Existem ainda como salas específicas: gabinete de Direção; salas de 

reuniões; sala de Educação Visual e Educação Tecnológica; laboratório de Ci-

ências Experimentais; laboratório de Informática; ginásio e um pavilhão gim-

nodesportivo; biblioteca; sala de apoio ao estudo; sala multimédia; ludoteca 

e salas de convívio, onde os alunos têm à sua disposição jogos diversos, 

computadores, televisão e vídeo, pingue-pongue, matraquilhos... 

Possui ainda uma cozinha, onde se confecionam as refeições, e dois 

refeitórios, um para as refeições confecionadas na escola e outro para dar 

resposta aos alunos que trazem comida de casa. 

Em complemento, existe um pequeno bar para pequenas refeições. 

Além da Secretaria, existe uma papelaria onde são disponibilizados os 

materiais oficiais do colégio. 

Para os mais pequenos existe um parque infantil devidamente equipado 

e cumprindo todas as regras de segurança e higiene. 

Para os mais velhos, o Pavilhão Gimnodesportivo é-lhes facultado para 

a prática de várias modalidades desportivas, assim como para a realização de 

outros eventos. 

 

1.11 Centro de recursos  

1.11.1 Origem e historial 

 

A origem remonta à criação do próprio colégio em 1956. Inicialmente 

composto apenas de uma pequena biblioteca, foi ampliando as suas funções 

em face das novas necessidades e disponibilidades.  

Em 1986, no âmbito do projeto “Minerva”, foi criada a sala de informá-

tica que desde em então tem crescido em termos qualitativos e quantitativos. 
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Em 1997, a mesma conheceu um grande incremento e renovação com a en-

trada no projeto Nónio Século XXI e na Rede Mattic (grupo de professores de 

Matemática do concelho de Cascais). Destaca-se a importante ligação que 

existe com o Centro de Formação Contínua de Professores de Cascais, sedi-

ado na escola Secundária de São João do Estoril, quer ao nível da formação, 

quer no que respeita ao apoio técnico. 

No biénio 2000-2001, no âmbito do PRODEP, o Colégio viu aprovado 

um projeto intitulado «Educar para o séc. XXI, novos desafios», que se 

prolongou até ao ano letivo 2005-2006. A execução deste projeto permitiu 

estender a exploração da Rede Mattic ao 2º Ciclo, um maior desenvolvimento 

e aplicação das TIC e um enriquecimento da formação dos alunos nas várias 

áreas, uma vez que proporcionou a possibilidade de uma ligação contínua à 

Internet, a aquisição de diversos computadores e a renovação dos mesmos. 

Uma nova renovação do parque informático ocorreu no início do ano le-

tivo de 2009-2010.    

Desde o ano letivo 2004-2005 que se inaugurou a presença do colégio 

na Internet, sendo que esse espaço se consolidou verdadeiramente a partir 

do ano letivo 2005-2006. Inicialmente alojado nos Servidores da Fundação 

para a Computação Científica Nacional (FCCN), depressa se optou por um 

alojamento próprio e pela aquisição do domínio www.clsigea.com, que se 

mantém até hoje como uma dos principais canais de comunicação. De um 

site de apresentação básica do colégio e seus serviços, evoluiu para duas 

plataformas distintas, uma mais vocacionada para o contacto com a nossa 

comunidade educativa (Institucional) e uma outra destinada à prática letiva 

(Centro de Recursos Virtual). O colégio também marca a sua presença nas 

redes sociais, através do Facebook.  

 

1.11.2 Organização e estrutura 

 
O centro de recursos gravita em torno de seis polos: 

• Biblioteca;  
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• Laboratório de informática; 
• Laboratório de Ciências Experimentais; 
• Videoteca; 
• Sala Multimédia; 
• Ludoteca. 

 

Em termos organizacionais, e tendo em conta a dimensão do 

estabelecimento, não existe um responsável por todo o centro de recursos, 

mas um conjunto de professores que asseguram o serviço destes espaços em 

diferentes momentos e com diferentes responsabilidades. 

 

1.11.3 Meios disponíveis 

 

Biblioteca: possui um espólio variado, integrando um grande número de 

livros divididos em várias tipologias e temáticas. Nos últimos anos as aquisi-

ções incidiram especialmente na área da História e da literatura juvenil, em-

bora também ao nível dos livros infantis se tenha aumentado o acervo.  

Está também disponível um número considerável de manuais escolares 

das várias disciplinas e anos, de modo a auxiliar o estudo nos diversos níveis 

de escolaridade. Para além dos manuais escolares, a Biblioteca dispõe tam-

bém de um conjunto de fichas e provas finais de anos anteriores, que possi-

bilitam uma melhor preparação dos alunos em momentos específicos de ava-

liação. 

Neste espaço é igualmente possível encontrar um conjunto de jogos di-

dáticos para que os alunos possam aprender de forma lúdica e diversificada, 

sendo que os alunos dispõem de computadores de trabalho ligados à inter-

net.  

 

Laboratório de Informática: espaço devidamente equipado, possui liga-

ção à internet e todas as condições físicas de segurança para que alunos e 

professores possam desenvolver um trabalho educativo acompanhado e de 

qualidade.  
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Está ainda disponível uma coleção de material multimédia, bem como 

de referência em formato digital (dicionários e enciclopédias) e ainda um ar-

mário com material educativo ligado à disciplina de Matemática. 

 

Laboratório de Ciências Experimentais: apesar de ser um espaço de la-

boratório experimental, possui um servidor com sete terminais, que para 

além da utilização em contexto específico das ciências experimentais, pode 

também ser utilizado em outros âmbitos. 

 

Videoteca: apesar de não existir um espaço definido, o colégio tem um 

conjunto leitores de DVD e televisões espalhados por vários espaços, bem 

como projetores de vídeo, colocados em várias salas de aula, a par de outros 

dois transportáveis, garantindo o dinamismo da atividade letiva em contextos 

diferenciados.  

 

Sala Multimédia: devidamente equipada com um projetor de qualidade 

e com uma tela de grandes dimensões, tem uma capacidade para quarenta 

utilizadores. Dado as suas valências que tem contado com um uso elevado 

por parte da comunidade educativa.  

 

Ludoteca: espaço essencialmente lúdico, onde existe um espólio vari-

ado, integrando um grande número de jogos de várias temáticas e de mate-

riais lúdico e didático destinados ao apoio às várias disciplinas. 

 

A utilização destes espaços é generalizada a todos os alunos do colégio, 

bem como a todos os professores e funcionários.  

Existe um regulamento específico para o Laboratório de Informática e 

normas operativas para os restantes espaços. 

 

Todos estes espaços têm horário de funcionamento e o acesso dos alu-

nos é sempre acompanhado por um ou mais professores.  
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II - OS NOSSOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

2.1 Os princípios orientadores do Projeto Educativo 

 
Todo o Projeto Educativo centra-se na formação integral global do 

aluno, envolvendo todos os elementos da Comunidade Educativa numa lógica 

transversal e abrangente. 

Para isso deve-se fomentar uma estreita relação entre todos os ele-

mentos desta Comunidade Educativa, entendida na globalidade como Escola, 

Família e Meio Envolvente, com o objetivo de desenvolver atividades que tor-

nem o Projeto Educativo num elemento dinâmico e interativo, de maneira a: 

• Formar progressiva e harmoniosamente a pessoa na sua 

globalidade; 

• Vivenciar os valores cristãos, apesar de não ser um colégio 

religioso; 

• Valorizar o espírito de solidariedade e responsabilidade, desenvol-

vendo a autoestima; 

• Educar tendo por base a tolerância e o respeito pelo outro; 

• Fomentar o esforço, a dedicação e a curiosidade, tendente a que 

a que a aprendizagem seja um verdadeiro prazer; 

• Desenvolver o espírito crítico, a fim de que a “dúvida” permita 

descobrir o melhor caminho para a aprendizagem; 

• Desenvolver na prática diária uma escola justa e de qualidade, 

procurando contribuir para um mundo melhor; 

• Incutir a automotivação, a criatividade, num sistema de 

aprendizagem baseado na dúvida, na descoberta, assente quer 

no trabalho individual, quer coletivo.  

2.2 Objetivos prioritários 

• Proporcionar aos alunos capacidade de análise científica e de 

observação crítica, bem como desenvolver hábitos de trabalho; 
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• Promover a capacidade de adaptação à mudança, ao posiciona-

mento perante desafios, dotando-o de ferramentas e de autono-

mia que lhe permitam a capacidade de superação perante pro-

blemas diferenciados;  

• Organizar serviços e ferramentas de apoio complementares ao 

sistema de ensino. 

2.3 Fundamentos do Projeto Educativo 
 
Este Projeto Educativo segue a linha do pensamento do fundador, Her-

mínio de Almeida Simões e que se mantêm fiel há mais de meio século com 

resultados que a todos nos orgulham. 

Para além de ter como referência os currículos nacionais, o Colégio 

promove uma identidade e espírito próprios. 

Nesta medida o Colégio entende-se enquanto lugar abrangente onde 

todos os agentes educativos (alunos, pais, professores, pessoal auxiliar e 

comunidade) têm um papel importante, contribuindo com a sua experiência e 

saberes próprios, no sentido de acrescentar mais-valias ao processo educa-

tivo. 

O Projeto Educativo deve ser entendido como um documento em cons-

trução, onde, para além de estarem definidos os princípios orientadores, 

também estão delineadas as estratégias e atividades que os permitem con-

cretizar. 

 

2.4 Condições para operacionalizar o nosso Projeto Educativo 
 
De molde a garantir que a aprendizagem não só veicula os conheci-

mentos científicos, mas igualmente ensina a pensar e a refletir criticamente, 

consideram-se basilares as seguintes linhas de força: 

1. Entender o aluno como «centro» de todo o processo ensino-

aprendizagem. 
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Ao aluno devem-lhe ser proporcionadas experiências positivas, situa-

ções estimulantes que promovam do seu comprometimento e envolvi-

mento, de forma a construir cidadãos plenos nas suas dimensões inte-

lectuais, sociais e morais. 

 
2. Valorizar a autonomia, criatividade e o poder de decisão. 

O Colégio possui autonomia pedagógica, que lhe permite a tomada de 

decisões tendentes a alcançar os seus objetivos didáticos e pedagógi-

cos. Esta autonomia só se consegue com coerência, firmeza e respon-

sabilização de todos os elementos participantes no processo ensino – 

aprendizagem. 

 
3. Estimular a participação e a comunicação. 

Para que se atinjam os objetivos delineados no Projeto Educativo ga-

rantindo o estabelecimento da autonomia é fundamental a existência de 

bons canais de comunicação, que permitam que todos os intervenientes 

entendam claramente o que se pretende e quais os meios a utilizar. 

Nesta medida é fundamental a proximidade existente entre a Direção 

Pedagógica e a equipa educativa, que facilita simultaneamente a com-

preensão hierárquica do modelo de gestão do Colégio e a correta ope-

racionalização do processo ensino-aprendizagem. 

 
4. Promover a estabilidade profissional. 

Para que se possa formar globalmente o aluno e acompanhar todo o 

processo do ensino–aprendizagem, é muito importante que a equipa 

educativa seja estável e motivada, facilitando, assim, a aplicação con-

sequente do presente Projeto Educativo. 

 
5. Desenvolver um planeamento e gestão eficazes. 

Valoriza a capacidade de se preparar o futuro ambicionado, numa busca 

constante de soluções que tragam mais-valias, quer a nível do processo 

de decisão, quer ao nível da gestão dos recursos humanos e físicos do 

Colégio. 
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6. Incutir mecanismos promotores da capacidade de liderança. 

É outro fator importante para operacionalizar o Projeto Educativo. Con-

sidera-se que esta vertente é fundamental e deverá ser transversal aos 

diversos universos nomeadamente: direção pedagógica, departamentos 

e diretores de turma, tendo como preocupação fundamental o bem-es-

tar, a segurança e a qualidade educativa. 

 
7. Integrar os pais em todo o processo educativo. 

Promover a participação ativa de pais e encarregados de educação de 

forma a desenvolver um contacto permanente entre toda a comunidade 

escolar, garantindo um crescimento harmonioso e completo dos nossos 

alunos. 

 
8. Desenvolver ações que interajam com o meio local. 

Consideramos fundamental o envolvimento da escola no meio que a ro-

deia, integrando-a plenamente nas diversas dinâmicas e manifestações 

culturais, sociais e desportivas, dando a conhecer a vivência Sigea, 

conferindo igualmente aos nossos alunos uma noção de pertença e de 

identidade. 

 

9. Promover uma filosofia humanista. 

Buscando o ideal de formação integral do indivíduo valorizamos o tra-

balho em equipa, o espírito de cooperação e entreajuda, centrados na 

prática dos valores humanos. 

2.5 Documentos de operacionalização do nosso Projeto Educativo  
 

Na concretização do Projeto Educativo são fundamentais:  

• Regulamento Interno 

• Projeto de Desenvolvimento do Currículo 

• Plano Anual de Atividades 

• Plano de Turma 
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O Regulamento Interno é o conjunto de normas estabelecidas em par-

ceria pela Direção, pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Escolar, relati-

vamente aos direitos e deveres dos alunos, encarregados de educação, pro-

fessores e funcionários, tendo em vista os objetivos explicitados no Projeto 

Educativo. Este deve ser interiorizado por todos para que se cumpra mais 

espontaneamente. 

O Projeto de Desenvolvimento do Currículo não é mais do que a 

definição do currículo do Colégio tendo em conta o conjunto de 

aprendizagens e metas de aprendizagem definidas a nível nacional pelo 

Ministério da Educação e Ciência. 

O Projeto de Desenvolvimento do Currículo deve ser elaborado pelo 

grupo de professores do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos tendo em conta os 

vários departamentos curriculares. 

O Plano Anual de Atividades concretiza os objetivos definidos no Projeto 

Educativo e no Plano Curricular. Permite ver como é que a escola se organiza 

internamente e programar atividades em função do Projeto Educativo. 

O Plano de Turma é documento que define as estratégias de 

concretização e de desenvolvimento das orientações curriculares para a 

definidas no Projeto de Desenvolvimento do Currículo, visando adequá-lo ao 

contexto de cada turma. O mesmo deve ser elaborado pelo professor titular 

(1.º ciclo) ou pelo Conselho de Turma sob a coordenação do Diretor de 

Turma (2.º e 3.º ciclos). 
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III - LINHAS DE AÇÃO GERAIS 

 
A nossa missão enquanto escola humanista é promover o desenvolvi-

mento integral dos nossos alunos. Vivenciando a filosofia do nosso fundador a 

nossa proposta educativa procura: 

 
1. Preparar bem os alunos, a nível das competências (conhecimentos, 

atitudes e valores), privilegiando as de Português, Matemática e Inglês, 

superando, sempre que possível, as metas de aprendizagem definidas 

pela tutela. 

2. Candidatar o Colégio a projetos diferenciados e pertinentes, tendo em 

conta as necessidades existentes, bem como a concretização do Pro-

jeto Educativo. 

3. Organizar planos formativos destinados a toda a equipa educativa 

promovendo a permanente atualização e aquisição de conhecimentos, 

técnicas e métodos pedagógico-didácticos, no sentido de promover um 

trabalho inovador. 

4. Divulgar as atividades e projetos nos quais o Colégio está envolvido. 

5. Procurar que haja uma maior e melhor articulação curricular assegu-

rando a transversalidade, tendente ao maior sucesso dos nossos alu-

nos. 

6. Estar atento a todos os atores do processo educativo, às suas 

necessidades, no sentido de melhorar a qualidade do ensino e das 

aprendizagens, utilizando diversas metodologias como por exemplo a 

elaboração e posterior análise de inquéritos de satisfação. 
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IV - OS NOSSOS DESEJOS. AS NOSSAS VONTADES 

4.1 Perfil do aluno 

 
A avaliação dos alunos não se limita apenas aos conhecimentos adqui-

ridos, mas também às atitudes e valores. Nesta medida, e considerando a 

especificidade de cada indivíduo, entendemos fundamental que cada aluno 

deva: 

• Estar envolvido na sua aprendizagem; 

• Ser esforçado e empenhado; 

• Ser metódico e aplicado nas suas tarefas; 

• Ser respeitador dos outros e responsável pelos seus atos; 

• Ter uma boa relação com professores, colegas e funcionários; 

• Ser solidário e cooperativo; 

• Ter uma atitude ecológica, preservando o meio ambiente; 

• Conhecer e praticar a filosofia do Colégio, participando nas suas 

atividades. 

4.2  O perfil de turma 

Salientando que o aluno apesar da sua individualidade deve ter em 

atenção a sua condição de pertença a um grupo é entendimento do Colégio 

que cada turma deva:  

• Ser cooperativa dentro e fora da sala de aula; 

• Executar os projetos e atividades para ela definidos com o apoio 

do diretor de turma; 

• Promover o espírito do grupo na sua globalidade; 

• Manter todos os equipamentos educativos disponíveis, limpos, em 

bom estado e organizados; 
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V - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

A avaliação é um dos pontos fundamentais do Projeto Educativo, pois 

ela visa a melhoria da qualidade do serviço prestado, estando organizada nos 

planos externo e interno, sendo que exige o envolvimento de elementos das 

diferentes áreas de intervenção na comunidade educativa.  

Durante o triénio setembro 2014/agosto 2017 este Projeto Educativo 

será enriquecido sempre que se julgar pertinente e vantajoso. 

 

5.1 Avaliação externa 

É realizada pelas escolas secundárias circundantes, quer públicas quer 

particulares, através da análise dos processos e resultados dos nossos alunos 

a partir do 10.º ano, e ainda pelo Ministério da Educação e Ciência no que 

respeita aos resultados, quer das Provas de Aferição, quer dos Exames Naci-

onais. 

Igualmente cabe também à Inspeção Geral de Educação a avaliação 

dos nossos resultados escolares e procedimentos administrativos e 

pedagógicos, através de inspeções periódicas.  

Outro tipo de avaliação é levada a cabo por diferentes representantes 

do meio envolvente, os quais credibilizam o trabalho desenvolvido pelo 

Colégio junto da comunidade envolvente. 

 

5.2 Avaliação interna 

Deve ser feita por todos os elementos através do balanço e análise dos 

resultados e através de diferentes instrumentos de autoavaliação. Esta deve 

ser feita anualmente por todos os envolvidos referentes ao Projeto Educativo. 

A autoavaliação específica dos educadores docentes e não docentes 

deve ser realizada a partir duma reflexão contínua, individualmente ou em 

pares, focando-se no funcionamento do Colégio e na aplicação dos valores do 

Projeto Educativo. 
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Cabe também à Direção, com a colaboração de representantes de 

diversos setores, fazer a autoavaliação com vista à melhoria da qualidade e 

incremento dos vários índices de desempenho. 

Relativamente aos meios e processos utilizados na aprendizagem é ne-

cessário levar a cabo uma reflexão contínua, mas em particular nos 

momentos de avaliação, sobre o sucesso/insucesso e as necessidades de 

reorientação surjam. 

Para reforçar esta avaliação é importante recorrer a questionários, es-

tatísticas, atas e a todos os relatórios existentes. 

Toda e qualquer reorientação deve basear-se nos valores estabelecidos 

no Projeto Educativo. Assim para uma análise cuidadosa há que ter em 

conta: 

• Relatórios do Plano Anual de Atividades;  

• Projeto de Desenvolvimento do Currículo; 

• Processos individuais dos alunos; 

• Projeto de Desenvolvimento do Currículo; 

• Trabalhos dos alunos; 

• Registos de avaliação dos alunos; 

• Livro de sumários; 

• Caderneta do aluno; 

• Dossiê do Diretor de Turma; 

• Informações complementares consideradas relevantes. 

 

Tudo isto deve ser comparado com os anos letivos anteriores, bem 

como com outras escolas. 

Um dos maiores indicadores do sucesso e da qualidade dos resultados 

do colégio passa pela comparação e aferição dos nossos resultados face aos 

resultados nacionais. Assim, observando os resultados dos anos letivos 2013-

2014 e 2014-2015, plasmados nas provas finais do 4.º, 6.º e 9.º anos, quer 

na disciplina de Português, quer na de Matemática temos a seguinte taxa de 

sucesso. 
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Ano letivo 2013/2014 
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Ano letivo 2014/2015 
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nossos alunos obtêm no plano externo, provando, no plano avaliativo, o 

nosso rigor e isenção. 

Apesar dos bons resultados, o Colégio está permanente empenhado em 

consolidar os mesmos de uma forma continuada e sustentada. 
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VI - PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO 

• A publicação é feita em brochura própria, atualizada de três em três 

anos. 

• A divulgação é feita no início do ano escolar para educadores docen-

tes e não docentes e Técnicos em sessões próprias bem como aos 

Alunos / Pais / Encarregados de Educação durante o mês de setem-

bro.  

• Será colocado um exemplar na Secretaria para consulta. 

• Será disponibilizado na página eletrónica do Colégio. 
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VII - ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO 

 
A análise das respostas aos inquéritos aplicados a alunos, professores, 

funcionários e encarregados de educação, permitiu-nos recolher um conjunto 

de informações fundamentais. 

Com base nestas informações há que mobilizar as forças no sentido de 

superar os aspetos negativos e melhorar ainda mais os já apresentados como 

bons. 

Há que aperfeiçoar alguns espaços e recursos existentes tendo em vista 

uma maior funcionalidade e rentabilização. 

 

7.1 Colégio – local de convivência 

 

No início do ano criar um conjunto de atividades que envolvam docen-

tes e não docentes, onde lhes seja dado a conhecer o projeto educativo e os 

seus princípios orientadores. 

A referir também a importância de todos e o sentimento de pertença ao 

Colégio. 

Há que criar (à semelhança dos anos anteriores) a receção aos novos 

alunos com saídas por turma / ciclos, onde a integração seja feita duma 

forma facilitadora. 

O Diretor de Turma deverá aproveitar as primeiras aulas para refletir 

em conjunto sobre o funcionamento do Colégio, as formas de participação, os 

métodos de organização do estudo e a forma de participar em atividades. 

Os encarregados de educação serão convocados para reuniões infor-

mativas e posteriormente para participar em festas e atividades escolares. 

Tendo em conta a qualidade é importante realizar ações de formação 

que promovam a melhoria do processo ensino – aprendizagem. 
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7.2 Gestão de Espaços 

 
No sentido de uma otimização dos espaços físicos da escola, há ouvir as 

sugestões dadas pelos inquiridos, refletir sobre elas e atuar. 

Por exemplo: 

• Reorganizar a biblioteca, promovendo o seu papel de animação, 

aumentando o material considerado fundamental pelos professo-

res. Tornar a biblioteca num espaço de encontro com o livro e 

motivação à leitura; 

• Criar horários de ocupação do espaço exterior desencontrados, 

entre os ciclos; 

• Aproveitar os alunos disponíveis para fazer a animação da sala 

dos alunos e de torneios desportivos; 

• Melhorar a utilização do espaço Laboratório de Informática / Jor-

nal, com a preocupação de um maior envolvimento e de uma 

maior inovação. 

7.3 Escola – espaço de formação 

 
A Escola deve implementar um conjunto de ações, em domínios diver-

sos para os seus membros (docentes e não docentes), tendo em conta as 

suas necessidades. 

Por exemplo: 

• Atividades artísticas. 

• Atualização nas Tecnologia da Informação e Comunicação. 

• Os audiovisuais na sala de aula 
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VIII - CONCLUSÃO 

O Projeto Educativo deve ser encarado como um processo em constru-

ção, com momentos de reflexão e de avaliação. 

A avaliação deve ser sempre entendida como um elemento regulador, 

orientador e estruturante, assumindo um caráter formativo, incidindo em 

especial nos problemas identificados e considerados pertinentes. 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 8 de setembro de 2015. 

 

 


