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“Diz-me e eu esquecerei. 

Ensina-me e eu lembrar-me-ei. 

Envolve-me e eu aprenderei." 

Provérbio chinês 
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INTRODUÇÃO 
 

A Escola Portuguesa de Luanda – Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPL) é uma 

instituição de ensino tutelada pelo Ministério da Educação de Portugal. O artigo 2.º do Decreto-

Lei n.º 183/2006, de 6 de setembro, refere o seguinte: “A Escola é um estabelecimento público 

de educação e ensino com natureza dos estabelecimentos públicos de educação e de ensino do 

sistema educativo português e ministra a educação pré-escolar e os ensinos básico e 

secundário”. 

No Decreto-Lei nº 115-A/1998, de 4 de maio, assume-se o Projeto Educativo de Escola 

(PEE) como “documento que consagra a orientação educativa de escola, elaborado e aprovado 

pelos órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam 

os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa”.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, consideram-se como 

instrumentos prioritários da gestão o PEE, o Plano Anual e ou Plurianual de Atividades, 

esclarecendo que embora “constituindo documentos diferenciados, obedecem a uma lógica de 

integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço 

prestado”. Define-se como linha orientadora na construção de todos os documentos da Escola 

a lógica de integração e de articulação indicada. O referido decreto define o PEE como um 

“documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e a comunicação da 

missão e das metas da escola, no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, 

administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e coletiva”. No entanto, 

só é possível encarar o PEE desta forma se o mesmo for assumido como visão e como missão 

para todos os elementos da comunidade educativa, exigindo partilha, cooperação e assunção de 

responsabilidades no conjunto do trabalho desenvolvido pela Escola. 

Para a elaboração do PEE foram, por um lado, tidas em conta as novas políticas para a 

educação, apresentadas ao longo dos últimos anos nos sucessivos Decretos-Lei; o anterior PEE; 

e foram também envolvidos e auscultados todos os elementos que compõem a Comunidade 

Educativa, através do levantamento de sugestões. Paralelamente, foram analisados os 

documentos que remeteram para a reflexão e a avaliação das práticas e dos resultados 

alcançados, nomeadamente relatórios de avaliação interna e externa. 
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Pretende-se, por um lado, que a Escola aprenda a conhecer-se cada vez melhor, 

reconhecendo as suas fragilidades de modo a poder superá-las e, por outro, a reforçar os seus 

pontos fortes, definindo linhas de atuação que servirão de referência ao respetivo plano de ação.  

O PEE constitui, assim, um elemento fundamental da autonomia da Escola e um elemento 

estruturante da sua identidade. Neste sentido, e durante o respetivo período de vigência, 2019-

2023, o PEE compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa em torno de 

um conjunto de finalidades e linhas de ação, com vista à consecução das metas pretendidas. 
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QUEM SOMOS 
 

A INSTITUIÇÃO 
 

Conforme é referido na Introdução, a Escola Portuguesa de Luanda – Centro de Ensino e 

Língua Portuguesa (EPL) é um estabelecimento de ensino tutelado pelo Ministério da Educação 

de Portugal. 

A Escola Portuguesa de Luanda iniciou a sua atividade em 5 de outubro de 1986, 

funcionando como instituição de ensino particular e cooperativo, propriedade da Cooperativa 

Portuguesa de Ensino em Angola, SCRL, com sede em Portugal, e autorização de 

funcionamento das autoridades angolanas. 

No primeiro ano de funcionamento, a EPL começou por ministrar o ensino pré-primário 

e o 1.º e 2.º ciclos. No ano letivo seguinte (1987/1988), a Escola alargou o seu ensino ao 3.º 

ciclo. Depois foi, anualmente, sendo acrescentado o ano de escolaridade seguinte, de tal modo 

que, desde 1990/1991, abrange todos os níveis de educação e ensino, desde a educação pré-

escolar até ao 12.º ano. 

 

Durante vinte anos, a Escola dispôs de instalações bastante precárias, no centro da cidade 

de Luanda, as quais, pela sua exiguidade, foram condicionando o seu desenvolvimento. 

Apesar das dificuldades, a Escola foi, ao longo dos anos, afirmando uma identidade 

própria e granjeando prestígio, constituindo-se como uma referência de qualidade, quer a nível 

interno, quer externo. 

Por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros de 18 de 

março de 1994, foi autorizado o financiamento da construção de um edifício polivalente 

destinado à instalação do Centro de Ensino e Língua Portuguesa de Luanda.  

Assim, o ano letivo de 2006/2007 constitui um marco decisivo na vida da Escola, uma 



Escola Portuguesa de Luanda 

                                                                                Centro de Ensino e Língua Portuguesa  
 

Projeto Educativo 
                                                                             2019-2023                                                                            7 

 

vez que entraram em funcionamento as atuais instalações.  
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ECONÓMICO 
 

Quando Diogo Cão, escudeiro da Casa de D. João II, chegou à foz do Rio Nzadi (a que 

os portugueses passaram a chamar ‘Zaire’), em 1482, aportou a uma região que já fazia parte 

de um Reino poderoso e bem organizado em províncias, o Reino do Kongo. Progressivamente 

estruturado a partir do século XIII, tinha a sua capital em Mbanza-Kongo (na província de 

Mpemba) e possuía uma economia desenvolvida. Os primeiros contactos entre portugueses e 

kongueses foram pacíficos, tendo-se progressivamente intensificado.  

A sudeste deste, situava-se um reino independente, o Reino da Matamba, o qual, ao longo 

dos séculos que se seguiram à chegada dos portugueses, travou com estes diversas batalhas de 

resistência à sua expansão. 

Depois da sua chegada ao Reino do Kongo, os portugueses estenderam também os seus 

interesses mais para sul, para o Reino do Ndongo, território rico em minérios. O seu primeiro 

soberano terá sido Ngola-Mussuri - o chamado ‘Rei Ferreiro’. A palavra ‘Ngola’ provirá 

precisamente, de acordo com alguns autores, de um vocábulo Kibundu que se refere a pequenos 

pedaços de ferro, detidos como insígnias de autoridade e símbolos de linhagem por governantes 

Mbundu. 

Os portugueses chamavam ao Reino do Ndongo ‘as terras do Ngola’. As suas relações 

com o Reino do Ndongo, contudo, não seriam idênticas às entretecidas com o reino mais a 

norte, uma vez que os monarcas do Ndongo se esforçaram por preservar a sua independência 

política em relação a Portugal, resistindo à crescente ocupação do seu território. Em 1575, Paulo 

Dias de Novais, investido com o cargo de Governador e Capitão-Geral, estabeleceu-se no litoral 

do Reino, procurando exercer a sua jurisdição numa zona compreendida entre os rios Dande e 

Kwanza, aqui fundando São Paulo de Luanda, numa zona estrategicamente situada entre os 

Reinos do Kongo e do Ndongo, que viria a afirmar-se como um importante entreposto no tráfico 

de escravos para o Brasil (actividade esta que foi paulatinamente assumindo um papel 

primordial na acção dos portugueses na região, frequentemente auxiliada por régulos locais) e, 

desde 1627, como o centro administrativo da colonização portuguesa em Angola. A resistência 

à submissão à Coroa portuguesa por parte do Reino conduziu a subsequentes enfrentamentos 

militares. As cíclicas campanhas militares portuguesas, particularmente incisivas no último 

quartel do século XVI e ao longo do século XVII, bem como conflitos internos, acabaram por 

conduzir a um progressivo enfraquecimento do Reino e ao fim da sua autonomia política, em 
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1671. 

 A União Ibérica entre os reinos de Espanha e de Portugal submeteu os territórios 

ultramarinos portugueses à pressão dos inimigos de Espanha, que dela procuraram tirar 

vantagens, com destaque para ingleses e neerlandeses (vulgo, holandeses). Mesmo após a 

dissolução dessa União, a fraqueza dos portugueses, empenhados numa ‘Guerra da 

Restauração’ da independência, continuou a ser aproveitada por essas nações. É assim que, em 

1641, a holandesa Companhia das Índias Ocidentais, instrumento privado de colonização e de 

defesa dos interesses económicos das Províncias Unidas, ocupou militarmente algumas zonas 

do território angolano, visando assegurar a manutenção do fluxo de escravos em direcção aos 

territórios nordestinos brasileiros (grandes produtores de açúcar), que os holandeses então 

ocupavam. O foco da resistência portuguesa concentrou-se nos arredores de Massangano, onde 

os portugueses tinham um forte desde a década de 80 do século XVI.  

O enfraquecimento do poderio holandês no Brasil conduziu a um decréscimo do interesse 

dos holandeses pelos territórios que ocupavam em Angola, uma vez que já não tinham de 

alimentar com mão-de-obra africana escrava a produção açucareira do nordeste brasileiro – que, 

cada vez mais, regressava às mãos portuguesas. Essa necessidade passou para os comerciantes 

portugueses do Brasil, os quais se encarregaram da recuperação das terras angolanas que 

estavam na posse dos holandeses, da punição dos sobas que tinham apoiado estes últimos e de 

garantir que não se interromperia o tráfico de escravos para o Brasil.  

Com a restauração da soberania portuguesa sobre terras angolanas, em 1648, muitos 

cargos importantes passaram aqui a ser ocupados por pessoas que chegavam do Brasil, havendo 

por isso quem se refira ao ‘domínio brasileiro de Angola’. 

Lisboa sentiu a necessidade em suscitar uma alteração nesse estado de coisas, 

promovendo uma renovação na estrutura administrativa e nas elites coloniais. 

O século XIX conheceu uma intensificação da penetração e da ocupação portuguesas em 

direcção aos reinos situados mais a sul e a leste. Até então, a presença portuguesa circunscrevia-

se ao litoral e ao interior próximo. 

A independência do Brasil, em 1822, bem como a proibição da entrada de africanos 

escravos neste país, em 1850, agudizaram a necessidade de reconversão do papel económico 

desempenhado por Angola no âmbito do Império português e, de forma mais ampla, na 

economia internacional. 

A ‘Conferência de Berlim’ é um marco importante nesse reequacionar da relação 

portuguesa com África. Nela, além da assinatura de diversos tratados por parte de países 
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europeus, determinou-se secundarizar a reivindicação dos tradicionais direitos históricos das 

potências coloniais, em benefício de direitos adquiridos com a ocupação efectiva de territórios. 

Em consequência, agudizou-se a ‘corrida para África’ protagonizada pelas potências coloniais 

europeias, significativamente necessitadas das matérias-primas aqui existentes para 

alimentarem o acelerado desenvolvimento da sua industrialização e carecidas de novos 

mercados para os quais pudessem escoar os produtos resultantes dessa sua actividade industrial.  

Inevitavelmente, registou-se, pois, um incremento da actividade portuguesa de 

exploração e de ocupação militar do território, processo este que esteve longe de se revelar 

pacífico, tendo suscitado a resistência armada de diversos povos e reinos do território 

actualmente angolano.  

Uma outra consequência - e não de pequena monta – da Conferência de Berlim, foi a 

definição de fronteiras de maneira arbitrária e de acordo com os interesses europeus.  

Não teve sucesso a pretensão portuguesa de unir os territórios lusos da costa ocidental 

africana aos da costa oriental e que levou ao célebre ‘Ultimato Inglês’ de 1890, que teve 

relevantes repercussões políticas no Portugal da época. 

No que a Angola diz respeito, o estabelecimento diplomático das suas fronteiras ocorreu 

entre 1886 (Convenções luso-alemã e luso-francesa) e 1891 (Tratado anglo-português) – com 

alguns ajustamentos posteriores (caso da chamada ‘Questão do Barotze’, cuja definitiva 

regulação ocorreu apenas em 1931). 

Do ponto de vista económico, este período de intensa actividade portuguesa de ocupação 

militar do território angolano correspondeu ao que alguns autores designam por ‘Ciclo da 

Borracha’, que terminaria na primeira década do século XX. 

De igual forma, registaram-se também algumas importantes transformações no sector 

agro-pecuário e, no que a produtos cultivados para exportação se refere, haverá que destacar o 

algodão, o café e o cacau. 

Com a implantação da República em Portugal, em 1910, foram definidas medidas de 

exploração que, de alguma forma, ajudaram a configurar a futura Angola. Assentavam, em 

muito boa parte, no desenvolvimento de infra-estruturas (mesmo que recorrendo ao trabalho 

forçado) e no estímulo ao intensivo povoamento do território por colonos brancos (não de 

degredados, mas de emigrantes pobres). 

O ‘Acto Colonial’ de 1930 condicionou fortemente a industrialização de Angola, mas o 

contexto internacional subsequente à II Guerra Mundial tornou favorável a exportação de 

matérias-primas, com particular incidência no algodão, no sisal, no açúcar, nos diamantes e, 
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muito especialmente, no café. De Portugal, Angola importava essencialmente produtos 

transformados. 

Os anos 60 do século passado conheceram importantes novidades nos sectores político, 

económico e social angolanos. Tenha-se em conta a este propósito, especialmente, o início da 

luta armada em 1961 (com as consequências que daí advieram) e a criação do Espaço 

Económico Português, cujas medidas liberalizadoras (debeladas em Novembro de 1971) 

acabaram por dinamizar vários sectores da economia angolana, com destaque para o arranque 

de uma indústria transformadora (assente em alimentação, têxteis e bebidas, 

fundamentalmente). Nos cerca de quinze anos que antecederam a independência, Angola 

alterou de forma significativa a sua estrutura produtiva, tendo sido constituída uma base 

económica diversificada e com apreciável vitalidade, estabelecendo-se igualmente um 

crescente mercado interno.  

No início da década de 70 do século XX, o petróleo ganhou um papel primacial nas 

exportações angolanas, ultrapassando as exportações de café. Aliás, a decisão da construção da 

portuguesa refinaria de Sines assentou precisamente, em boa parte, no objectivo de aí se refinar 

o crude angolano.    

Quando, na sequência dos Acordos de Alvor, Angola se independentiza, em 1975, a 

população angolana não chegaria aos sete milhões de habitantes, dos quais cerca de meio 

milhão era de origem europeia. A maioria destes últimos regressou a Portugal ou seguiu para 

outras paragens fora de Angola. Seguiu-se um conflito interno que durou quase três décadas e 

que deixou marcas profundas em todo o país e cujas consequências ainda hoje se fazem sentir. 

A paz apenas chegou em 2002, depois de os acordos de Bicesse (1991) e de Lusaka (1994) 

terem fracassado. 

Com a guerra, milhares de angolanos refugiaram-se no estrangeiro e cerca de quatro 

milhões dispersaram-se pelo país. Muitos deles rumaram a Luanda, que teve um crescimento 

populacional desproporcionado em relação às infra-estruturas que possuía. 

A paz e o subsequente dinamismo económico que se lhe seguiu fizeram recrudescer a 

vinda de cidadãos portugueses para Angola, nomeadamente para a Província de Luanda, seja 

por chegarem integrados (eles e as suas famílias) numa mais robusta presença empresarial 

portuguesa, seja por para aqui decidirem rumar para aproveitarem as potencialidades que 

Angola oferece, sendo que para tal também pesou, em muitos casos, a existência de laços 

familiares e de afectividade que se mantiveram ao longo dos anos. 

Projecções do Instituto Nacional de Estatística apontam para um significativo 
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crescimento populacional anual, em Angola: o país contará com cerca de 34 milhões de 

habitantes em 2023 (contra os cerca de 25 milhões registados em 2014). A Província de Luanda, 

por seu turno, passará dos cerca de 7 milhões (2014) para mais de 9 milhões (2023).  

Tendo iniciado a sua actividade em 5 de Outubro de 1986, a EPL pretendeu desde sempre, 

promover o ensino e a difusão da língua e cultura portuguesas, possibilitando às crianças e 

jovens portugueses, angolanos e de outras nacionalidades, uma formação de base cultural 

portuguesa, ao mesmo tempo que tem contribuído para a criação de laços linguísticos e culturais 

entre os povos. É neste contexto desafiante e com este enquadramento que a Escola Portuguesa 

de Luanda tem desenvolvido a sua acção e é continuando a levá-los em consideração que, com 

confiança, o continuará a fazer, ciente das responsabilidades que lhe cabem na afirmação da 

secular presença portuguesa em Angola e no estabelecimento de pontes de entendimento e de 

partilha entre os dois povos. 

PRINCÍPIOS E VALORES 

A Lei de Bases do Sistema Educativo português prescreve, nos princípios organizativos, 

que este deve “contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão 

consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos”. 

Nesse sentido, o processo educativo organiza-se de forma a: 

 Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão 

consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe 

um equilibrado desenvolvimento físico; 

 Contribuir para a realização pessoal e comunitária dos educandos, não só pela 

formação para o sistema de ocupações socialmente úteis, mas ainda pela prática e 

aprendizagem da utilização criativa dos tempos livres; 

 Desenvolver a capacidade para o trabalho e proporcionar, com base numa sólida 

formação geral, uma formação específica para a ocupação de um justo lugar na vida 

ativa que permita ao indivíduo prestar o seu contributo ao progresso da sociedade em 

consonância com os seus interesses, capacidades e vocação; 

 Promover a inclusão, assegurando o direito à diferença, mercê do respeito pelas 

personalidades e pelos projetos individuais da existência, bem como da consideração e 
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valorização dos diferentes saberes e culturas; 

 Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democrática, através da adoção de 

estruturas e processos participativos de todos os intervenientes do processo educativo, 

em especial os alunos, os docentes e as famílias; 

 Proporcionar condições da cultura escolar que conduzam à participação, à colaboração 

e à parceria entre os diversos atores curriculares e, particularmente, ao desenvolvimento 

da comunidade docente; 

 Desenvolver a comunicação, o diálogo e cooperação entre os membros da comunidade 

educativa e a sociedade envolvente; 

 Fomentar a autoavaliação da escola. 

 

A EPL tem uma identidade própria, que lhe dá um rosto que lhe permite assumir-se como 

uma referência de qualidade, incorporando na sua identidade a valorização da educação 

inclusiva e a garantia de oportunidades para todos. Assim, assumindo o lema “Diz-me e eu 

esquecerei. Ensina-me e eu lembrar-me-ei. Envolve-me e eu aprenderei.", foram definidos os 

seguintes princípios básicos: 

 Os Pais ou Encarregados de Educação são os primeiros responsáveis pela educação dos 

seus filhos ou educandos; 

 A equidade educativa é baseada na liderança atenta à qualidade de ensino, às necessidades 

de todos e no reforço da autoridade dos docentes no domínio pedagógico, científico, 

organizacional, disciplinar e de formação cívica; 

 A Direção promove uma gestão participada e uma cultura cooperante, procurando 

reforçar o trabalho colaborativo, perseguindo caminhos de diálogo e de 

responsabilização, através do reforço dos aspetos positivos da comunidade em geral e de 

cada um em particular; 

 A organização pedagógica é sustentada pelo rigor das estruturas de coordenação e pela 

articulação e gestão curricular harmoniosa entre os ciclos de ensino; 

 Uma forte dimensão humana alicerçada nos pilares fundamentais da ética humanista 

consignada na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

 Um clima generalizado de segurança; 

 A adoção de práticas orientadas para responder às necessidades e aos interesses 

individuais, de modo a torná-las inclusivas da diversidade e promotoras da igualdade de 

oportunidades; 
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 Um corpo docente empenhado em tomar decisões de melhoria emergentes da construção-

reflexão-ação, desenvolvendo atitudes promotoras da aprendizagem; 

 O domínio da experiência: aprender a aprender, refletir sobre o próprio processo da 

aprendizagem, manipular objetos e instrumentos, contactar com pessoas, instituições e 

manifestações de caráter diversificado, que contemplam as várias áreas do saber e do 

saber fazer; 

 O desenvolvimento da criatividade, enquanto capacidade de responder de forma 

inovadora a estímulos diferenciados que vão das áreas artísticas e culturais às áreas 

científicas e de comunicação; 

 O desenvolvimento do domínio psicomotor e das capacidades sensoriais que abrangem 

todos os ciclos de ensino, do pré-escolar até ao ensino secundário; 

 A valorização do ideal desportivo como fonte de saúde, disciplina, tolerância, espírito de 

grupo e competitividade; 

 A formação para o saber ser e saber selecionar, através da integração na vida quotidiana 

de um sentido ético, abrangendo valores individuais e coletivos; 

 A promoção do espírito de superação de si mesmo, como indivíduo, como estudante e 

como cidadão com ideais de solidariedade e de liberdade responsável. 

 

Assumindo-se a EPL como um espaço singular, gerador de educação, adotam-se os 

valores: 

 Qualidade; 

 Participação; 

 Cidadania; 

 Equidade; 

 Exigência; 

 Solidariedade; 

 Cooperação; 

 Reflexividade; 

 Inovação; 

 Sustentabilidade; 

 Flexibilidade. 
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MISSÃO 
 

A Escola Portuguesa de Luanda tem como missão cumprir os princípios gerais plasmados 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, dando resposta às necessidades resultantes da realidade 

social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos alunos, promovendo a 

formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários, valorizando a dimensão 

humana do trabalho. Proporcionará ferramentas diversificadas que possibilitem a exploração 

das suas capacidades intelectuais, físicas e artísticas, formando cidadãos capazes de julgarem 

com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva. Pretende-se ainda orientar a ação educativa no sentido de manter e 

reforçar a identidade da escola, consolidando os laços linguísticos e culturais entre Portugal e 

Angola. 
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COMO NOS ORGANIZAMOS 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL CONSTRUÍDA/SERVIÇOS 
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/2006, a Escola regula-se de acordo com a seguinte estrutura. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL DISCENTE 
 

No início do ano letivo de 2018/2019, a população discente era constituída por 2036 

alunos (mais 35 alunos do que no ano anterior). Os alunos são maioritariamente de 

nacionalidade portuguesa, seguida da angolana; existem alguns alunos de outras 

nacionalidades. Esta população provém, no geral, de um meio social médio a médio alto, 

considerando a empregabilidade dos pais/ encarregados de educação e a respetiva 

escolarização.  

No que concerne às taxas de sucesso escolar relativas ao último triénio, esta Escola regista 

ratios que podem ser considerados satisfatórios. 

Observando os resultados das tabelas 1, 2 e 3, que se referem ao triénio 2015/ 2018, 

verifica-se que a taxa média de alunos que transitaram no primeiro ciclo ronda os 98,4%, no 

segundo ciclo 92,4%, no terceiro ciclo 95,2% e no ensino secundário 78,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de Aprovação e de Retenção 2015/2016 

Anos de 

Escolaridade 

N.º de alunos 
Taxa de  

Aprovação (%) Retenção (%) 

Total Transitou Retido por ano  por ciclo por ano  por ciclo 

Pré-Escolar 330 330  0 100,0 100,0     

1º ano 179 179  0 100,0 

98,5 

0  

1,5 2º ano 223 216 7 96,9 3,1 

3º ano 191 189 2 98,9 1,1 

4º ano 159 156 3 98,1 1,9 

5º ano 178 159 19 89,3 
92,7 

10,7 

7,3 6º ano 180 173 7 96,1 3,9 

7º ano 138 133 5 96,3 

96,8 

3,7 

3,2 8º ano 135 132 3 97,7 2,3 

9º ano 116 112 4 96,5 3,5 

10º ano 105 82 23 78,1 

79,4 

21,9 

20,6 11º ano 82 75 6 91,4 8,6 

12º ano 70 48 22 68,6 31,4 

Tabela 1 - Resultados escolares do ano letivo de 2015/ 2016 
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 Taxas de Aprovação e de Retenção 2016/2017 

 
Anos de 

Escolaridade 

N.º de alunos 
Taxa de 

Aprovação (%) 
Taxa de Retenção (%) 

 

 
Total Transitou Retido por ano por ciclo por ano por ciclo 

 Pré-Escolar 304 304 0 100,0 100,0  
 

 1º ano 184 184 0 100,0 

98,4 

0,0 

1,6  2º ano 167 162 5 97,0 3,0 

 3º ano 197 195 2 99,0 1,0 

 4º ano 181 177 4 97,8 2,2 

 5º ano 162 150 12 92,6 
95,3 

7,4 

4,7  6º ano 152 149 3 98,0 2,0 

 7º ano 175 158 17 90,3 

95,0 

9,7 

5,0 
 8º ano 122 119 3 97,5 2,5 

 9º ano 106 103 3 97,2 2,8 

 10º ano 107 77 30 72,0 

77,2 

28,0 

22,8 
 11º ano 63 55 8 87,3 12,7 

 12º ano 72 52 20 72,2 27,8 

 

Tabela 2 - Resultados escolares do ano letivo de 2016/ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Resultados escolares do ano letivo de 2017/ 2018 

 

Taxas de Aprovação e de Retenção 2017/2018 

Anos de 

Escolaridade 

N.º de alunos 
Taxa de 

Aprovação 
 (%) 

Taxa de Retenção 
(%) 

Total Transitou Retido por ano  por ciclo por ano  por ciclo 

Pré-Escolar 285 285 0 100,0 100,0     

1º ano 186 186 0 100,0 98,4 0,0 1,6 

2º ano 187 181 6 96,8 3,2 

3º ano 164 162 2 98,8 1,2 

4º ano 194 190 4 97,9 2,1 

5º ano 179 157 22 87,7 89,3 12,3 10,7 

6º ano 153 139 14 90,8 9,2 

7º ano 157 143 14 91,1 93,7 8,9 6,3 

8º ano 144 137 7 95,1 4,9 

9º ano 117 111 6 94,9 5,1 

10º ano 112 80 32 71,4 78,0 28,6 22,0 

11º ano 77 70 7 90,9 9,1 

12º ano 46 33 13 71,7 28,3 

Totais 2001 1874 127 93,7   6,3   
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CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 
 

O corpo docente da EPL é maioritariamente de nacionalidade portuguesa e de dupla 

nacionalidade (portuguesa/angolana). No início do ano letivo de 2018/ 2019, o corpo docente 

era constituído por 132 professores/educadores. O seu recrutamento, distribuição por nível de 

ensino e de departamento/categoria, consta das tabelas seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Estatuto de colocação dos docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 5 – N.º de docentes por nível de ensino 

*Inclui 21 docentes que pertencem a mais do que um ciclo.  

 

 

Situação 

 

 

Quadro 

 

Contratação 

 

 

Colaborador 

 

Mobilidade/ 

Destacamento 

N.º de 

docentes 

 

41 

 

 

74 

 

2 

 

15 

 

Nível de Ensino 

 

 

N.º de docentes * 

 

Educação pré-escolar 

 

 

13 

 

1.º CEB 

 

                

39 

 

2.º CEB 

 

                 

31 

 

3.º CEB 

 

                 

41 

 

Ensino Secundário 

 

               

26 

 

Educação Especial 

 

                  

3 
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Departamento 

Curricular 

 

Grupo de 

Recrutamento 
Área Disciplinar N.º de Docentes 

Educação pré-escolar 100 Pré 1 e Pré 2 13 

 

1.º CEB 

110 1º,2º.3º e 4º ano do CEB 
 

32 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

120 
Inglês 

 

1 

 

240 

 

Expressão Plástica 

 

1 

 

250 

Expressão e Educação 

Musical/Música 

 

1 

 

Línguas 

 

200 

 

Português (2.º ciclo) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

220 

 

Português e Inglês 

 

2 

 

300 

 

Português 

 

10 

 

300/320 

Português 

Francês 

1 

 

320 

 

Francês 

 

2 

 

330 

 

Inglês 

 

6 

 

 

Ciências Sociais e 

Humanas 

 

200 

 

História e Geografia de Portugal 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

400 

 

História 

 

4 

 

400/420 

 

História e Geografia 

 

1 

 

410 

 

Filosofia/Psicologia/Sociologia 

 

3 

 

420 

 

Geografia 

 

3 

 

430/230 

Economia e 

Contabilidade/Matemática (2.º 

ciclo) 

 

2 

 

Matemática/ 

Informática e Ciências 

Experimentais 

 

230 

 

Matemática e Ciências Naturais 

5 

 

 

 

 

 

28 

 

500 

 

Matemática 

7 

 

510 

Física e Química 6 

 

520 

Biologia e Geologia 6 

 

500/550 

Matemática 

Informática 

2 

 

Expressões 

 

240 

 

Educação Visual e Tecnológica 

 

4 

 

 

 

 

19 

 

600 

 

Artes Visuais 

 

3 

260 e 620  

Educação Física 

 

 

2 

620 7 

 

250 

 

Educação Musical 

 

3 

Educação Especial 910 Domínio Cognitivo-motor 3 3 

 

Tabela 6 – Distribuição dos docentes por departamento/ grupo de recrutamento. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Relativamente ao pessoal não docente e tomando como referência o ano letivo 2018/2019, 

a Escola dispõe de um total de 123 elementos. 

 

                                          Pessoal Não Docente Subtotal 

 

Técnico Superior 

Psicólogas 3 

Técnica de Laboratório 1 

Bibliotecária 1 

 

 

 

 

 

 

Assistentes Operacionais 

BE/CRE 1 

Audiovisuais e Multimédia 2 

Serviços Gerais 4 

Reprografia 1 

Auxiliares de Infância 13 

Polivalentes (vigilância, copa, limpeza) 69 

Manutenção 8 

Jardineiros 5 

Motoristas + Estafeta 4 

Procuradora em Portugal 1 

Enfermeiras 3 

 

Assistentes Técnicos 

Administração Escolar 3 

Tesouraria 3 

Recursos Humanos 1 

 

Tabela 7 – Distribuição do pessoal não docente por serviços 
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INFRAESTRUTURAS AO SERVIÇO DA EPL 

 

Bloco Administrativo 
Unidade 3 

Bloco de Aulas 

Piso 0: 

 

- Bar e Refeitório 

- Auditório 

- Serviços Administrativos (Secretaria) 

- Serviços Gerais 

- Gabinete do Diretor Executivo 

- Tesouraria 

- Gabinete de Enfermagem 

- Papelaria 

- Gabinete de Audiovisuais e 

Multimédia 

- Centro de Recursos Educativos 

(BE/CRE) 

- Reprografia 

- Salas de Aulas 

- Sanitários 

- Salas de Apoio/Arrecadação 

- CAA 

Piso 1: 

 

- Gabinete da Direção Pedagógica 

- Gabinete do Secretariado de 

Exames 

- Gabinete dos Serviços de 

Psicologia (SPO) 

- Sala de Diretores de Turma 

- Gabinete da Associação de 

Estudante (AEEPL) 

- Gabinete da Direção da CPEA 

- Sala de Professores 

- Sala de Reuniões 

- Sala de Música 

- Sala de Aulas 

- Sanitários 

- Salas de Apoio/Arrecadação 

- Gabinete da APEPL 

Piso 0: 

 

- Laboratório de 

Biologia e de Físico-

Química 

- Gabinete da 

Coordenação Pré-

Escolar 

- Gabinete da 

Coordenação do 1.º 

CEB 

- Salas de Aulas 

- Sanitários 

- Salas de 

Apoio/Arrecadação 

Piso 1: 

 

- Salas de Aulas 

- Sala de Informática 

- 2 Salas de Professores 

- GAAP (2.º, 3.º Ensino 

Secundário) 

- Sanitários 

- Salas de 

Apoio/Arrecadação 

Piso 2: 

 

- Salas de Aulas 

- Sanitários 

- Salas de 

Apoio/Arrecadação. 
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Espaços Exteriores  

Cobertos 

Espaços Exteriores  

Descobertos 

 

- 14 salas de aula de Primeiro Ciclo 

- Sanitários 

- Salas de Apoio/Arrecadação 

- Sala de Educação Visual 

- Sala de Educação Tecnológica 

- Jango de Artes 

- 1 Campo de Jogos Coberto 

- 3 Jangos  

- Portaria (Com Segurança e Vigilância 24h/dia) 

- Balneários dos Alunos 

- Balneários de Pessoal Não Docente 

- Refeitório de Pessoal Não Docente 

- Contentores de Arrumos 

- Sala de Oficina de Artes 

 

- Horta Pedagógica 

- Esplanada 

- Áreas Ajardinadas 

- Pátios de Recreio 

- 4 Campos de Jogos, sendo um de relva sintética 

 

 

Tabela 8 – Infraestruturas ao Serviço da E
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OFERTA FORMATIVA/ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

formativa 

Pré-Escolar 

1.º Ciclo 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Secundário 

Serviços Técnico 

Pedagógicos 

Atividades 

Extracurriculares 

Recursos 

Técnicos e de 

Apoio 

 Oficina de Música e Teatro 

 Apoio Educativo  

 Apoio ao Estudo 

 

 Apoio Educativo   

Coadjuvâncias – Matemática 
 Oficina de Música e Teatro 

 História e Geografia de Angola 

 Apoio Educativo 

 Coadjuvâncias - Matemática 

 
 Cursos Científico – Humanísticos 

 Ciências e Tecnologias 

 Ciências Socioeconómicas 

 Línguas e Humanidades 

 Artes Visuais (11.º e 12.º) 

 Apoio Educativo 

 Coadjuvâncias - Matemática 

SPO 

Biblioteca Escolar 

      GAAP (Gabinete de Apoio aos Alunos e 
Professores) 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

Desporto Escolar 

 

Coro da Escola 

 

Auditório 

 

Sala de Informática 

 

Laboratório 

 

Materiais Pedagógicos 

 
BE 

 

 Futsal 
 Basquetebol 
 Voleibol  
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PARCERIAS 
A EPL tem como parceiros privilegiados a Embaixada de Portugal e o Centro Cultural 

Camões, fruto de um relacionamento que tem sido alicerçado ao longo dos anos numa lógica 

de interesse comum, com a partilha de objetivos que visam a melhoria do serviço educativo 

prestado pela EPL. 

A EPL favorece a interação com diferentes organismos e instituições, com a finalidade 

de: 

 Promover a qualidade das aprendizagens; 

 Promover a sua abertura ao meio exterior; 

 Cooperar no desenvolvimento de projetos, no âmbito da formação de pessoal docente, 

não docente e discente; 

 Contribuir para o reforço das competências dos recursos humanos de quadros médios 

de empresas, professores, jornalistas, entre outros, nas áreas habitualmente mais 

sensíveis no uso da Língua Portuguesa; 

 Promover o sucesso das aprendizagens; 

 Promover a cultura, o conhecimento informal e a construção da cidadania. 

 

 Com vista a uma maior revalorização da EPL, enquanto contexto de decisão e iniciativa, 

além da Embaixada de Portugal e do Centro Cultural Camões, destacam-se: 

 Associação de Pais/Encarregados de Educação da EPL – Continuar a promover 

atividades que envolvam a participação dos pais, Autoridades e Instituições angolanas; 

 Agrupamento de Escolas de Mangualde, no âmbito do Programa ESRad (Ensino 

Secundário Recorrente à Distância), permitindo aos alunos inscritos naquele programa 

e residentes em Angola, a realização de provas num estabelecimento de proximidade; 

 Centro de Formação e Difusão da Língua Portuguesa da Escola Portuguesa de Luanda; 

 L/ATITUDE, revista da responsabilidade da Direção de Serviços de Ensino e das 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE); 

 Edufor - Centro de Formação de Associação de Escolas dos concelhos de Nelas, 

Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva. 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 
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A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui um recurso 

organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, 

integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. 

Na EPL a equipa é constituída por elementos permanentes: 

 um dos docentes, que coadjuva a Diretora da Escola Portuguesa de Luanda; 

 a Coordenadora do Departamento de Educação Especial; 

 a Coordenadora Pedagógica do Pré-escolar; 

 a Coordenadora Pedagógica do 1.º ciclo; 

 a Coordenadora dos Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos; 

 a Psicóloga do SPO. 

 

E por elementos variáveis, tais como: 

 o Diretor de Turma/Docente Titular de Grupo/Turma do aluno; 

 outros docentes do aluno e o docente de Educação Especial responsável pela 

avaliação; 

 pais /EE; 

 outros técnicos que intervêm com o aluno. 

 

São competências da Equipa: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

c) Acompanhar o Centro de Apoio à Aprendizagem; 

d) Assegurar que os docentes pertencentes ao Centro de Apoio à Aprendizagem 

acompanham e colaboram na monitorização e aplicação das medidas de suporte à 

aprendizagem; 

e) Assegurar que os docentes pertencentes ao Centro de Apoio à Aprendizagem 

prestam aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

f) Elaborar o Relatório Técnico Pedagógico, previsto no artigo 21.º e, se aplicável, 

o Programa Educativo Individual e o Plano Individual de Transição previstos, 

respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

g) Analisar as referenciações e decidir as medidas de suporte à aprendizagem a 
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mobilizar; 

h) Solicitar, sempre que considerar necessário, informações ou documentos 

adicionais junto do responsável pela referenciação; 

i) Proceder ao registo de todos os casos encaminhados e analisados, devendo ser 

elaborado um processo individual, onde deverá constar a informação recolhida e 

a intervenção subsequente; 

j) Avaliar periodicamente (pelo menos uma vez por período) o 

funcionamento da equipa e os resultados obtidos, com vista a adequar e/ou 

reformular a sua atuação, após reflexão crítica sobre as práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ONDE PARTIMOS 
 

O presente diagnóstico teve como referência o Relatório de Avaliação Externa elaborado 

pela Inspeção Geral de Educação (IGE), em 2013/2014, que serviu de base para a elaboração 



Escola Portuguesa de Luanda 

                                                                                  Centro de Ensino e Língua Portuguesa  
 

Projeto Educativo 
                                                                           2019-2023                                                                        28 

 

do Plano de Ações de Melhoria de fevereiro de 2015, tendo este sido avaliado com o Relatório 

de Avaliação Interna de junho de 2018, e o envolvimento de todos os elementos que compõem 

a Comunidade Educativa, através do levantamento de sugestões. Em consequência, foram 

identificados os pontos fortes, os constrangimentos, as oportunidades e as áreas de melhoria. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PRINCIPAIS E DAS 

AMEAÇAS 
 

Alguns dos problemas diagnosticados mantêm-se do último quadriénio, embora exista já 

um percurso feito no sentido de os superar: implementação de projetos internos e ações de 

melhoria executadas. Encontram-se enumerados sem qualquer priorização. 

 

 Pouca responsabilidade de alguns alunos no seu percurso escolar. 

 Promoção de mecanismos de autonomia por parte dos alunos e de autorregulação da 

aprendizagem. 

 Reduzido leque de oferta educativa (opção limitada de línguas no 3º Ciclo e 

Secundário). 

 Atualização do sistema e dos equipamentos informáticos disponíveis. 

 Equipar as salas do Pré-escolar com material informático. 

 Auscultação do grau de satisfação da comunidade educativa através de inquéritos.  

 Falta de oferta de cursos profissionais. 

 Promoção de mecanismos generalizados que assegurem o acompanhamento da 

prática letiva em sala de aula. 

 Inexistência de coadjuvância na ministração das expressões no Pré-Escolar. 

 Reduzida oferta de formação acreditada. 

 Coadjuvância limitada a determinadas turmas/disciplinas. 

 Reduzida participação da Comunidade Educativa nas atividades da Biblioteca 

Escolar. 

 Reduzida participação da Comunidade Educativa nas atividades da Biblioteca 

Escolar.  

 Reduzida articulação vertical entre o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES E DE 

OPORTUNIDADES 
 

 Alguns dos pontos fortes diagnosticados mantêm-se do último quadriénio, podendo-se 

concluir que são práticas corretamente consolidadas. Encontram-se enumerados sem qualquer 

priorização.  

 

 Bom clima de Escola, com profissionais motivados com impacto no bom 

relacionamento e integração dos alunos. 

 Existência de Quadros de Mérito, de Excelência e “Excellence Board”. 

 Promoção da formação interna tirando partido da formação académica/complementar 

de cada colaborador. 

 Existência de articulação e sequencialidade curriculares entre Ciclos. 

 Introdução da Disciplina Curricular de História e Geografia de Angola (5º e 6º anos 

de escolaridade). 

 Realização de debates e de sessões de esclarecimento no âmbito da disciplina de 

Educação para a Cidadania. 

 Realização de ações de sensibilização, em contexto sala de aula, promovidas pelo 

Diretor de Turma e Professores Titulares de Turma em articulação com o SPO. 

 Dinamização da BE/CRE por um docente com formação especializada. 

 Trabalho colaborativo regular (quinzenal ou mensal) entre docentes por 

ano/disciplina. 

 Realização de momentos de convívio entre a comunidade educativa. 

 Transversalidade em todos os níveis de educação e ensino dos valores da cidadania. 

 Existência de práticas de autoavaliação da Escola. 

 Existência de coadjuvância. 

 Eleição de um representante dos alunos por ciclo/nível de ensino. 

 Promoção de campanhas de sensibilização/ação entre grupos de alunos com o apoio 

dos SPO e do GAAP. 

 Afixação de imagens representativas de normas instituídas no Regulamento Interno. 

 Reorganização periódica dos espaços.                                     

 Reuniões periódicas entre a APAEPL, a Direção Pedagógica e outras estruturas 

educativas, sempre que se justifique. 
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 Aproveitamento dos recursos existentes: utilização de quadros interativos, recurso à 

Biblioteca Escolar, utilização de Auditório e Sala de TIC. 

 Participação dos alunos em ações de solidariedade, com impacto muito positivo nas 

suas vivências escolares, fomentando o sentimento de pertença e de identidade, bem 

como o exercício de uma cidadania esclarecida. 

 Existência do Gabinete de Coordenação de modo a dissuadir comportamentos 

perturbadores da aprendizagem e na regulação da prática docente. 

 Qualidade do trabalho realizado no âmbito das Expressões. 

 Organização e eficácia das medidas de promoção do sucesso. 

 Liderança e gestão, pela Direção Pedagógica, efetuada em colaboração com as 

diferentes lideranças intermédias. 

 Forte procura por parte da comunidade, incluindo ex-alunos da escola. 

 Envolvimento dos finalistas na dinâmica das atividades da escola. 

 Existência de laços afetivos com os ex-alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDE PRETENDEMOS CHEGAR 
 

VISÃO 
 

Consolidar, através do esforço coletivo de todos os atores educativos, o mérito e o estatuto 
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de Escola que faz a diferença na educação – na dimensão académica, na dimensão humana e na 

dimensão criativa e inovadora, prosseguindo um ideal que procura compatibilizar-se com a vida 

em sociedade, consubstanciando-se na promoção de uma educação globalizante. 

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO 
 

De acordo com o apresentado anteriormente, foram definidas prioridades de intervenção, 

organizadas em três áreas subdivididas em dimensões: 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO DIMENSÃO 

RESULTADOS 

Resultados académicos 

Resultados sociais 

Reconhecimento da comunidade 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EDUCATIVO 

Planeamento e articulação 

Práticas de ensino 

Monitorização do ensino e das aprendizagens 

LIDERANÇA E GESTÃO 

Liderança e Gestão 

Autoavaliação e melhoria 
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LINHAS ESTRATÉGICAS 
 

ÁREA 

DE 

INTERVENÇÃO 

 

DIMENSÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

INDICADORES 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Resultados 

académicos 

 

- Promover o sucesso escolar. 

 

- Promover o sucesso através da 

aplicação dos DL 54 e 55/2018 

 

-Promover o sucesso escolar 

nas disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês. 

 

 

 

 

- Aumentar as taxas de sucesso escolar do 1º,2º e 3º 

ciclo. 

-Aumentar as taxas de sucesso escolar do ensino 

Secundário. 

- Manter a taxa de abandono escolar que apresenta 

valores sem expressão significativa. 

- Aumentar as taxas de sucesso escolar da medida. 

- Aumentar a taxa de sucesso escolar da disciplina de 

Português que tem sido superior a 80%. 

- Promover a leitura como suporte de desenvolvimento 

e enriquecimento de competências. 

- Aumentar as taxas de sucesso escolar da disciplina 

de Matemática. 

- Aumentar a taxa de sucesso escolar da disciplina de 

Inglês. 

 

 

-Taxa de 

Aprovação/Transição 

por nível de 

escolaridade. 

-Número de casos de 

abandono escolar. 

-Taxa de sucesso 

alcançado. 

- Taxa de sucesso por 

disciplina. 
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- Aproximar os resultados da 

classificação interna com os da 

classificação externa. 

 

 

- Diminuir a diferença entre a média da avaliação 

interna de frequência e a média das classificações das 

provas finais e exames nacionais. 

- Aproximar os resultados obtidos pelos alunos da 

EPL na avaliação externa dos valores da média 

nacional nas provas/exames. 

 

- Taxa de sucesso das 

provas de aferição, 

provas finais de ciclo e 

exames nacionais. 

-Grelha comparativa de 

resultados 

internos/externos. 

Resultados 

sociais 

 

 

 

 

- Promover a participação ativa 

de todos os elementos da 

comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

- Aumentar a participação dos alunos nas 

atividades/projetos existentes na escola como forma 

de promover a sua formação pessoal e social. 

- Aumentar a participação por parte dos alunos na 

organização e dinamização de atividades que se 

inserem no PAA. 

- Manter a participação dos alunos no Coro da Escola. 

- Consolidar a participação da Associação de 

Pais/Encarregados de Educação da EPL na articulação 

e promoção do bom funcionamento da instituição. 

 

-Número de alunos 

participantes. 

-Número de ações 

promovidas. 

-Número de alunos 

participantes. 

-Número de ações 

promovidas pela 

APAELP. 

- Número de ações que 

contam a com a 

colaboração da 

APAELP. 
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- Continuar a elaborar o PAA 

em consonância com as metas e 

objetivos enunciados no PE. 

 

 

- Promover o cumprimento do 

Regulamento Interno da Escola. 

 

 

 

-Consolidar o acompanhamento 

psicopedagógico e 

psicoeducacional da 

comunidade educativa que 

indicie suscetibilidades ou que 

esteja em situação de risco pelo 

SPO, dando cumprimento ao 

estipulado no artigo 8.º, alínea 

d) e no artigo 9.º, alínea c) do 

Decreto-Lei n.º 54/2018. 

 

- Continuar a envolver todos os elementos da 

comunidade educativa na elaboração do PAA. 

 

- Manter o GAAP de modo a dissuadir 

comportamentos perturbadores da aprendizagem e na 

regulação da prática docente. 

- Aumentar a capacidade de resposta aos casos de 

indisciplina.  

- Reduzir o número de ocorrências e de participações. 

 

-Continuar os atendimentos para prestação de 

orientação, aconselhamento psicopedagógico, 

psicoeducacional aos pais e/ou encarregados de 

educação. 

- Continuar a prestar aos docentes orientações e/ou 

aconselhamentos psicopedagógicos, e 

psicoeducacional partilhando instrumentos de 

trabalho e estratégias de intervenção. 

- Continuar o atendimento aos alunos com a finalidade 

de os auscultar, esclarecer e/ou ajudá-los a encontrar 

 

- Avaliação do PAA. 

 

 

- Número de 

ocorrências registadas 

pelo GAAP. 

 - Número ocorrências e 

processos disciplinares.  

 

 

-Número de casos de 

acompanhamento. 

-Número de sessões de 

debate promovido pelo 

SPO. 

- Número de alunos 

envolvidos. 
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-Acompanhar o percurso 

académico dos alunos após o 

Ensino Secundário. 

estratégias para lidarem com determinadas situações/ 

problemas por que estejam a passar. 

- Efetuar palestras e sessões de esclarecimento, de 

forma a sensibilizar, informar, esclarecer dúvidas 

sobre temáticas comportamentais na adolescência. 

- Promover atividades de orientação vocacional. 

 

- Aumentar o número de alunos que prosseguem 

estudos no Ensino Superior. 

- Manter a sua colocação maioritariamente na 1ª 

opção. 

- Participação na Feira 

das Profissões. 

 

 

 

 

- Número de alunos que 

se candidatam. 

- Número de alunos que 

entram na sua 1ª opção. 

 

 

Reconhecimento 

da comunidade 

 

- Manter a imagem positiva da 

escola, que é reconhecida na 

comunidade pelo cumprimento 

do desígnio de difusão da língua 

e da cultura portuguesas. 

 

 

 

- Consolidar a participação da Associação de 

Pais/Encarregados de Educação da EPL, em 

colaboração com o SPO, em sessões de debate sobre 

temas e problemas do interesse dos pais. 

- Continuar a promover atividades que envolvem a 

participação dos pais. 

- Manter as parcerias com a Embaixada de Portugal e 

com o Centro Cultural Camões. 

 

- Número de sessões 

promovidas. 

 

 

- Número de atividades. 
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- Manter uma relação de cooperação com as 

autoridades e instituições angolanas. 

- Manter a parceria com o Agrupamento de Escolas de 

Mangualde, no âmbito do Programa ESRad (Ensino 

Secundário Recorrente a Distância), permitindo aos 

alunos inscritos naquele programa e residentes em 

Angola, a realização de provas num estabelecimento 

de proximidade. 

- Manter a formação realizada pelo Centro de 

Formação e Difusão da Língua Portuguesa da Escola 

Portuguesa de Luanda que pretende contribuir para o 

reforço das competências dos recursos humanos de 

quadros médios de empresas, professores, jornalistas, 

entre outros, nas áreas habitualmente mais sensíveis 

no uso da Língua Portuguesa. 

- Continuar a contribuir para a L/ATITUDE, revista da 

responsabilidade da Direção de Serviços de Ensino e 

das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE), 

que tem como objetivo constituir-se como um espaço 

aberto ao conhecimento, à divulgação e à partilha de 

experiências pedagógicas e didáticas entre as Escolas 

Portuguesas no Estrangeiro. 

- Continuar a promover ações de solidariedade, 

fomentando o sentimento de pertença e de identidade, 

 

- Número de iniciativas. 

 

 

-Número de inscrições. 

 

 

-Número de ações 

realizadas. 

 

 

- Número de 

publicações. 

 

 

- Número de ações. 
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- Ver reconhecidos e 

valorizados o mérito, a 

dedicação, a assiduidade e o 

esforço no trabalho e no 

desempenho escolar. 

bem como o exercício de uma cidadania esclarecida, 

no que respeita a deveres e a direitos. 

- Doar excedentes de manuais recolhidos a Instituições 

de Ensino Angolano. 

- Manter atualizada a Página de Internet da Escola.  

- Divulgar as atividades/iniciativas da Biblioteca 

Escolar na página da Escola. 

- Continuar a promover a criação de um anuário da 

EPL onde conste: 

 Quadro de Mérito; 

 Quadro de Excelência; 

 “Excellence Board”. 

 

 

- Página de Internet. 

 

 

- Divulgação do 

Anuário. 

 

Planeamento e 

articulação 

 

- Promover o trabalho de 

cooperação entre docentes no 

âmbito da articulação curricular 

com vista à melhoria dos 

resultados, tanto em 

Departamento como nos 

Conselhos de Turma. 

 

-    - Promover reuniões de articulação na transição do Pré-

escolar para o 1.º Ciclo e na passagem deste para o 2.º 

Ciclo. 

 

-   - Realizar reuniões de Departamento e Conselhos de 

Turma de modo a articular a planificação e os planos 

de turma. 

 

- Realizar atividades de articulação vertical, de forma 

a minimizar o impacto da mudança de ciclo nos 

alunos. 

 

- Número de reuniões. 

 

 

- Planos de turma. 
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- Aprofundar o trabalho 

colaborativo entre docentes. 

-Assegurar uma efetiva 

articulação vertical e horizontal 

do currículo, desde a educação 

Pré-escolar até ao Ensino 

Secundário. 

- Incluir nas planificações 

referências ao contexto 

angolano. 

 

- Manter a disciplina de História e Geografia de 

Angola a ser lecionada nos 5.º e 6.º anos de 

escolaridade. 

 

- Continuar a difundir a cultura e a realidade angolanas 

nos planos de estudo, desde a educação Pré-escolar até 

ao Ensino Secundário. 

 

 

- Número de 

projetos/atividades. 

 

- Número de iniciativas. 

 

- Número de atividades. 

Práticas de 

ensino 

 

 

 

- Incentivar os alunos a 

aprender com maior autonomia. 

 

 

 

 

- Continuar a implementar estratégias de ensino que 

promovam a autonomia dos alunos. 

- Recorrer a métodos de estudo e de trabalho que 

estimulem a investigação e o gosto pelo 

conhecimento. 

- Utilizar, preferencialmente, metodologias que 

estimulem a atenção, o interesse e a participação ativa 

dos alunos.  

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Número de 

projetos/atividades. 
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- Tomar iniciativas que estimulem o trabalho de grupo 

e a cooperação entre os alunos. 

- Tomar medidas que impliquem os alunos no seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

-Valorizar a Biblioteca Escolar como espaço de 

desenvolvimento de competências e conhecimentos 

para a construção da autonomia necessária à formação 

de cidadãos responsáveis. 

- Dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito da 

disciplina de Educação para a Cidadania. 

- Promover e consolidar, de forma transversal a todos 

os níveis de educação e ensino, os valores da 

cidadania. 

- Promover ações conjuntas entre Gabinete de 

Enfermagem, SPO, Gabinete de Coordenação, 

Diretores de Turma. 

- Promover uma melhor convivência na Escola. 

 

 

 

- Taxa de sucesso. 

 

 

- Número de ações. 

 

 

- Número de ações que 

promovem o convívio 

da comunidade 

educativa. 
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- Promover a educação para a 

cidadania. 

 

- Incentivar os alunos a serem 

metódicos, disciplinados, 

organizados e autónomos no 

trabalho. 

 

- Promover a diferenciação 

pedagógica. 

 

- Aproveitar as tecnologias 

educativas como estratégias de 

ensino mais diversificadas e 

como estímulo ao trabalho 

autónomo dos alunos. 

 

- Promover a supervisão 

pedagógica. 

 

 

- Promover tarefas diferenciadas junto dos alunos com 

diferentes níveis de desempenho. 

- Continuar a utilizar, com maior aproveitamento, os 

recursos disponíveis. 

- Promover a supervisão da prática letiva em sala de 

aula, em regime de voluntariado entre pares 

pedagógicos com posterior “feedback” ao respetivo 

departamento curricular. 

- Promover informação relacionada com a supervisão 

da prática letiva em sala de aula, visando proporcionar 

uma melhor compreensão acerca da mesma. 

- Implementar a avaliação de docentes na EPL. 

 

- Utilização da 

biblioteca escolar/ 

centro de recursos/sala 

de TIC. 

 

 

 

- Elaboração de registo 

das aulas partilhadas. 

 

 

 

 

- Implementar registo 

de avaliação dos 

docentes. 
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- Definir um processo 

consistente de 

acompanhamento da prática 

docente com vista à melhoria da 

prática pedagógica. 

 

 

 

 

Monitorização 

do ensino e das 

aprendizagens 

 

- Assegurar o sucesso educativo 

continuando a promover uma 

cultura de qualidade, exigência 

e responsabilidade na EPL. 

 

- Implementar, de forma 

criteriosa, medidas educativas 

promotoras do sucesso. 

 

 

 

- Promover a divulgação dos 

critérios e das avaliações. 

 

- Continuar a monitorização e avaliação do ensino e 

das aprendizagens tendo como objetivo a identificação 

de situações de insucesso.  

 

- Realizar reuniões de Departamento nas quais são 

analisados grelhas e gráficos das taxas de sucesso nas 

diferentes disciplinas. 

 

- Continuar a dar a conhecer aos intervenientes os 

critérios de avaliação. 

 

- Realizar reuniões de entrega de registos de avaliação 

com os Encarregados de Educação. 

 

- Atas de reuniões. 

 

 

 

- Atas de reuniões. 

 

 

 

- Elaboração do 

panfleto com os 

critérios de avaliação. 
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- Apoiar os alunos na criação de 

métodos de estudo e de trabalho 

que promovam a autonomia da 

aprendizagem e a melhoria dos 

resultados escolares nas 

disciplinas em que os alunos 

revelem graves dificuldades de 

aprendizagem.   

 

 

 

- Continuar a promover a inclusão dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, implementando 

estratégias promotoras do desenvolvimento 

académico, psicomotor, sensorial, da autonomia, da 

linguagem e desenvolvimento pessoal e social. 

 

- Continuar a promover o Apoio Educativo.  

 

- Continuar a promover o Apoio ao Estudo.  

 

- Criação de grupos de nível homogéneo. 

 

- Atas de reuniões. 

 

 

 

- Número de alunos 

acompanhados. 

 

- Número de alunos 

apoiados. 

 

- Número de grupos. 
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LIDERANÇA E 

GESTÃO 

Liderança e 

Gestão 

 

-Fomentar lideranças 

participativas. 

 

 

 

 

- Garantir e estimular a 

formação científica, técnica e 

pedagógica dos recursos 

humanos da Escola. 

 

 

- Manter uma equipa 

dinamizadora de atividades 

transversais a todos os níveis de 

educação e ensino. 

 

-Promover reuniões entre a Direção Pedagógica e 

representantes de alunos, de professores e de pais e 

encarregados de educação. 

- Manter ou aumentar os protocolos existentes, 

nomeadamente com o Agrupamento de Escolas de 

Mangualde, no âmbito do Programa ESRad (Ensino 

Secundário Recorrente à Distância) e com o Edufor - 

Centro de Formação de Associação de Escolas dos 

concelhos de Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, 

Sátão e Vila Nova de Paiva. 

- Proporcionar anualmente a frequência de ações de 

formação a todos os docentes. 

- Proporcionar anualmente a frequência de ações de 

formação a todos os não docentes. 

- Manter a contratação de um docente com formação 

especializada em Bibliotecas Escolares. 

- Reforçar o envolvimento dos departamentos 

curriculares nas atividades da biblioteca escolar. 

- Promover atividades transversais a todos os níveis de 

educação e ensino. 

 

 

- Número de reuniões. 

 

 

- Número de ações. 

 

 

- Número de ações. 

 

 

- Número de iniciativas 

promovidas pela 

Biblioteca Escolar. 
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Autoavaliação e 

melhoria 

 

- Consolidar práticas de 

autorregulação e de melhoria. 

- Promover o diálogo alargado 

sobre a qualidade da escola no 

seio da comunidade educativa. 

 

- Manter a formação da equipa de autoavaliação. 

 

- Promover a aplicação de inquéritos de satisfação à 

comunidade educativa. 

 

- Equipa da Avaliação 

Interna. 

 

- Número de inquéritos. 
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OPERACIONALIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do Projeto Educativo será realizada nas vertentes qualitativa e quantitativa, de 

forma contínua e periódica no final de cada ano letivo, assim como no final da sua vigência, de 

modo a serem compreendidos os progressos e os obstáculos e a perspetivar um contínuo 

aperfeiçoamento das práticas. Tratando-se de um documento que reflete uma realidade 

dinâmica, no qual se inscreve um conjunto de linhas orientadoras da ação da escola, será a 

própria prática a impor a sua revisão. 

Cabe à Direção Pedagógica a responsabilidade de avaliar a atividade da escola, devendo 

criar, para o efeito, uma equipa que, adotando olhares variados e perspetivas complementares, 

torne a avaliação interna uma prática interiorizada e produtiva. 

Na avaliação do presente projeto, deverão considerar-se as seguintes fontes para recolha de 

informação, sem prejuízo de outras que eventualmente venham a ser utilizadas: 

 Resultados obtidos na avaliação externa nas áreas de Português e Matemática no 

final dos 1.º, 2. e 3.º CEB e em conformidade com as Orientações do Currículo 

Português; 

 Resultados obtidos na avaliação externa nas várias áreas a isso sujeitas no final dos 

11.º e 12.º anos e em conformidade com as Orientações do Currículo Português; 

 Balanço final da avaliação de cada turma / ano; 

 Número de alunos apurados para os Quadros de Excelência, de Mérito e de Louvor 

e Excellence Board; 

 Balanço final de cada um dos Planos de Turma (PT); 

 Fichas de observação/avaliação das crianças da educação pré-escolar com a 

informação global das aprendizagens mais significativas de cada uma; 

 Relatórios anuais dos Conselhos de Educadores e de Docentes; 

 Relatórios anuais dos Diretores de Turma; 

 Relatórios anuais dos Coordenadores de Departamento; 

 Relatórios de avaliação do Plano Anual de Atividades; 

 Assiduidade e pontualidade do pessoal docente e não docente; 

 Número de participantes nas ações de formação; 

 Número de projetos em que a escola se envolve, bem como o índice de participação 

por parte da comunidade educativa; 

 Relatórios da equipa de autoavaliação. 
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APROVAÇÃO  
 

O presente Projeto Educativo foi aprovado em Conselho Pedagógico de 22 de maio e em 

Conselho de Patronos de 26 de setembro de 2019.  

 

DIVULGAÇÃO 
 

O presente Projeto Educativo, após aprovação pelos órgãos competentes, deverá ser 

divulgado a todos os membros da comunidade educativa, no início do ano escolar, através de 

uma sessão aberta à comunidade. 

Ficará, igualmente, disponível para consulta permanente: em suporte de papel na 

Biblioteca Escolar, nos Serviços Administrativos, junto da Associação de Pais e da Associação de 

Estudantes; e editado em formato digital, na plataforma da EPL. 
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