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MENSAGEM DO DIRETOR E DIRETOR PEDAGÓGICO
Após um intensivo e participado trabalho de autoavaliação e de reflexão estratégica, o Colégio de
Gaia – Escola Católica apresenta o seu projeto educativo para o triénio 2020/2023. Os princípios
fundamentais deste documento foram submetidos à discussão, junto da comunidade educativa,
através da recolha de contributos das várias unidades orgânicas, no âmbito de um processo
potenciador de uma cultura de participação responsável, promotora de uma dinâmica sustentável.
Além dos valores, da missão e da visão, apresentamos o posicionamento estratégico e as nossas
principais prioridades e objetivos, para o período 2020/2023. Anualmente, este projeto pode ser
complementado com o plano anual de atividades.
Desejamos que esta orientação anime e promova as nossas práticas profissionais e a qualidade
do desempenho da nossa instituição, dando-nos a conhecer à comunidade externa.

Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
Diretor e diretor pedagógico do Colégio de Gaia – Escola Católica
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Acerca do projeto educativo
Um projeto educativo é um documento orientador de ação. Ao definir objetivos, ao estabelecer prioridades, ao
assumir opções, constitui-se como um verdadeiro instrumento de gestão, a médio e longo prazo, referencial para
a planificação de todas as atividades. O presente projeto surge no contexto de uma escola católica, numa clara
opção por uma educação inclusiva, pautada pela abertura à comunidade, independentemente do género, da orientação sexual, da raça, do estrato social, da confissão religiosa, ou de ser portador de deficiência ou incapacidade. Esta ação educativa tem orientado o Colégio de Gaia desde a sua fundação, em 1933.
Neste projeto, pretendem-se definir linhas orientadoras e
estabelecer caminhos a seguir, dar sentido, dinamismo, unidade e estabilidade a todos os aspetos da vida escolar. Desejamos consolidar as estratégias que têm sido adotadas pelos diferentes departamentos curriculares, pioneiros na implementação de
medidas de autonomia e flexibilidade, quando estas ainda não eram
meta primordial no país.
No presente, como no passado histórico, projetamos uma escola audaciosa, decididamente inovadora. Somos um lugar de encontro, de reflexão, de escuta e comunicação, de troca de saberes e experiências, onde todos – docentes, discentes, pessoal não docente, pais e encarregados de educação – se sintam responsabilizados e experimentem de forma vital os valores
humanos e cristãos que nos orientam e nos comprometem.
O projeto educativo que aqui se apresenta, mais do que informativo e esclarecedor do que somos, é, e será
sempre, para quantos nos procuram, um compromisso com os valores que dão força, ao serviço da educação e
do ensino. Estes valores consolidam a nossa identidade e queremos vê-los espelhados nos rostos, atitudes e
práticas de todos os agentes educativos. Tudo faremos para que os nossos alunos os sintam, os assumam e os
vivenciem ao longo do seu percurso escolar, ao longo da sua vida.
Pretende-se, também, que o nosso projeto educativo continue a ser lido e compreendido por todos aqueles
que formam a comunidade educativa, unindo o Colégio em torno de objetivos comuns, de modo a que permita a
ligação do desempenho individual ao das equipas pedagógicas e ao da instituição. Nesse sentido, definimos uma
linguagem simples e despretensiosa que o esclareça e o clarifique, sem nos afastarmos dos objetivos que pretendemos atingir, e das nossas práticas educativas.
Procuramos, por fim, traduzir a liberdade dos encarregados de educação poderem escolher o modelo de educação que pretendem para os seus educandos. Assim, fazemos caminho com os pais/encarregados de educação,
primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Desta forma, a elaboração deste projeto educativo teve como
premissa de continuidade o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, bem como as conquistas educativas
conseguidas durante a história de vida da nossa instituição. Pretende, assim, constituir uma visão estruturada e
sintetizada dos valores, missão e visão, acrescidos dos objetivos estratégicos definidos, onde tem, indelevelmente,
a colaboração de todos os trabalhadores comprometidos com a prática pedagógica.
Paralelamente à construção deste projeto educativo, também, foi definido o Modelo de Monitorização de Execução Estratégica que permite, através de um conjunto de indicadores, acompanhar a performance da atividade
e garantir o seu alinhamento e progresso face aos objetivos estratégicos e metas definidas. De facto, apenas pela
monitorização do seu desempenho, é possível verificar o sucesso da estratégia definida, orientando o Colégio de
Gaia – Escola Católica na reformulação do seu modelo operacional e na implementação das medidas necessárias.
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O Colégio de Gaia
possui autonomia
pedagógica.

Enquadramento legal
O Colégio de Gaia – Escola Católica possui autonomia pedagógica, conferida pelo Decreto-Lei n.º 152/2013,
de 4 de novembro, sendo titular do Alvará n.º 124, de 8 de fevereiro de 1934. Possui autorização de funcionamento
para a educação pré-escolar, para todos os ciclos do ensino básico e para os cursos com planos próprios do
ensino secundário, aprovados pela portaria n.º 262/2013, de 14 de agosto, e pela portaria n.º 272/2019, de 27 de
agosto. Tem uma lotação máxima estabelecida em despacho de 5 de abril de 2004, de 1 643 alunos.
Como estabelecimento do ensino particular e cooperativo, é propriedade da diocese do Porto, tendo sido fundado no ano letivo de 1933/1934, pelo Bispo do Porto, D. António de Castro Meireles. A entidade titular é representada, atualmente, junto do Ministério da Educação, pelo diretor pedagógico, Pe. António Manuel Barbosa Ferreira.
Constituem enquadramento legal essencial do presente projeto educativo os seguintes documentos:
• Lei n.º 9/79, de 19 de março (bases do ensino particular e cooperativo), alterada pela Lei n.º 33/2012, de
•
•
•
•
•
•
•
•

•

23 de agosto.
Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro (estatuto do ensino particular e cooperativo de nível não superior).
Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (lei de bases do sistema educativo) e respetivas alterações introduzidas
pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, e Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto.
Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (lei-quadro da educação pré-escolar).
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho (ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede
nacional de educação pré-escolar).
Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 (gestão do currículo na educação pré-escolar).
Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho (orientações curriculares para a educação pré-escolar).
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (estatuto do aluno e ética escolar).
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (currículo dos ensinos básico e secundário, e princípios orientadores
da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens), em articulação com a Portaria n.º
59/2014, de 7 de março (termos da gestão flexível do currículo, no âmbito da autonomia pedagógica das
escolas particulares e cooperativas).
Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril (regime de avaliação e certificação das aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem como as medidas de promoção do sucesso educativo
que podem ser adotadas no acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens, nos 2.º, 5.º e 8.º
anos de escolaridade, abarcando gradualmente todas as áreas do currículo).
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• Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, incluindo

•
•

•

•

•

a definição das regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, bem
como da avaliação e certificação das aprendizagens).
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (regime jurídico da educação inclusiva).
Portaria n.º 272/2019, de 27 de agosto (criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de Gaia incluindo a definição das regras e dos respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos).
Portaria n.º 262/2013, de 14 de agosto (criação dos cursos científico-tecnológicos de nível secundário de
educação, com planos próprios, no Colégio de Gaia incluindo a definição do respetivo regime de organização e funcionamento por quatro ciclos de estudos a iniciar no ano letivo de 2013/2014).
Portaria n.º 240/2017, de 31 julho (prorrogação por mais um ciclo de estudos, a iniciar no ano letivo de
2017/2018, o funcionamento, no Colégio de Gaia, dos cursos científico-tecnológicos de nível secundário
de educação com planos próprios, criados pela Portaria n.º 262/2013, de 14 de agosto).
Despacho Normativo n.º 1/2015, de 6 de janeiro (princípios e procedimentos a observar no regime de avaliação e certificação dos alunos dos cursos científico-tecnológicos de dupla certificação com planos próprios
de nível secundário de educação, ministrados em estabelecimentos de ensino público e cooperativo).

Constituirão, também, enquadramento todos os restantes diplomas legais a cujo cumprimento a instituição
esteja vinculada, bem como todas as alterações legais aos diplomas referidos, uma vez que o Colégio de Gaia –
Escola Católica segue, e respeita, no que ao seu estatuto refere, as orientações do Ministério da Educação.
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O Colégio de Gaia
iniciou a sua atividade
em 1933/1934.

Caracterização do Colégio de Gaia – Escola Católica
Quem somos
O Colégio de Gaia – Escola Católica tem uma longa história que, por uma questão de contextualização e
identidade, interessa aqui recordar, salientando alguns dos seus principais marcos históricos.

Colégio Externato de Gaia
• O Colégio Externato de Gaia nasceu na Quinta de Trancoso, propriedade doada por D. Maria Margarida

Peixoto Guimarães e Silva à diocese do Porto, para benefício da instrução dos jovens de Vila Nova de Gaia.
• Em 1933/1934, o Bispo do Porto, D. António Castro Meireles, destinou a casa da Quinta de Trancoso a

um externato diocesano, que iniciou a sua atividade, com autorização provisória, tendo o Alvará, com o
n.º 124, sido concedido a 8 de fevereiro de 1934, para um total de 80 alunos dos dois sexos. Teve como
seu primeiro diretor, o Pe. Manuel Nédio de Sousa, até 1958.
• Em 3 de junho de 1937, foi autorizado a ministrar o ensino do 2.º ciclo liceal.
• Em 19 de novembro de 1938, foi autorizado a ministrar o curso técnico elementar do Comércio.
• Em 30 de maio de 1949, foi autorizado a ministrar o ensino do ciclo preparatório do ensino técnico profissional, com 52 alunos.

Externato de Gaia
• Em 23 de fevereiro de 1950, adotou a denominação de Externato de Gaia.
• Em 6 de março de 1950, foi fixada a lotação total deste estabelecimento de ensino em 186 alunos do

sexo masculino.
• Em 15 de maio de 1958, foi nomeado, como segundo diretor, o Pe. Manuel Valente de Pinho Leão, cargo

que ocupou até 1989.
• Em 1961, dá-se a conclusão da construção do setor D (16 salas, ginásio e laboratório de Físico-Química).
• Em 29 de agosto de 1961, foi autorizado o funcionamento do 3.º ciclo liceal, cancelado o ensino técnico
(ciclo preparatório), e fixada a lotação total em 680 alunos externos.
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• Em 15 de janeiro de 1963, foi autorizado o funcionamento do ciclo preparatório do ensino técnico neste
•
•
•
•
•

estabelecimento, e fixada a lotação total em 714 alunos externos do sexo masculino.
Em 8 de novembro de 1966, foi autorizada a transferência de propriedade para a diocese do Porto.
Em 27 de junho de 1967, foi criada a Associação de Antigos Alunos do Colégio de Gaia.
No ano de 1969, é iniciada a construção do sector A.
Em 11 de setembro de 1969, é criado o internato para 160 alunos.
Em 11 de junho de 1970, foi autorizado o funcionamento de cursos noturnos para o ensino primário e
liceal (2.º e 3.º ciclos), fixando-se a lotação total em 880 alunos, dos quais 160 internos.

Colégio de Gaia
• A 25 de junho de 1970, a instituição passou a ser denominada como Colégio de Gaia.
• No ano de 1971, iniciou-se, no setor A, a educação pré-escolar.
• Em 22 de outubro de 1973, foi autorizado a ministrar o ensino infantil a alunos de ambos os sexos, em
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

regime de coeducação, e fixada a lotação total em 1 230 alunos.
A 7 de setembro de 1976, o regime de coeducação alarga-se a todos os níveis de ensino.
A 13 de agosto de 1980, devido ao elevado número de alunos (1 615), foi autorizado a funcionar também
nas instalações do Seminário Cristo Rei, da congregação dos Padres Redentoristas.
No ano letivo de 1981/1982, começou a ser lecionado o 12.º ano de escolaridade. Foi inaugurado o Pavilhão Desportivo A, iniciaram-se as obras de acrescento ao setor D (Norte) onde está sediada, atualmente, a biblioteca e acrescentaram-se 12 salas ao setor D (Sul).
Em 12 de novembro de 1981, foi inaugurada a piscina.
No ano letivo de 1983/1984, nos 50 anos do Colégio, foi-lhe atribuído a Medalha de Mérito Municipal,
classe prata.
Em 1984, iniciou-se o funcionamento dos cursos técnico-profissionais, com planos próprios, de Electrónica, Electrotecnia e Técnico de Contabilidade e Gestão, em regime de autonomia pedagógica.
Em 1985, iniciou-se o funcionamento do curso técnico-profissional de Informática.
No ano letivo de 1987/1988, começaram a funcionar o pavilhão gimnodesportivo B e cinco salas da torre
a sul do setor C.
A 5 de fevereiro de 1988, foi autorizada a transferência de propriedade para o Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus.
A 9 de junho de 1988, realizou-se a Infortrónica, com trabalhos dos alunos dos cursos técnico-profissionais de Informática e de Electrotecnia e Electrónica.
Em 21 de março de 1989, foi nomeado como terceiro diretor, o Pe. João Carlos Pinto de Carvalho, cargo
que exerceu até 2001.
Em junho de 1989, foi inaugurado o self-service na cantina, e foi autorizado o averbamento do curso
técnico-profissional, com plano próprio, de Informática, em regime de autonomia pedagógica.
Na época 1989/1990, o Colégio vence, pela 1.ª vez, a Taça de Portugal.
No ano letivo de 1989/1990, foi inaugurada a biblioteca e foram lecionados os cursos de educação e
formação de Técnico Administrativo, Electricidade e Construção Civil, Informática, e Electrónica, em regime de autonomia pedagógica.
No ano letivo de 1990/1991, foram criados e impressos o projeto educativo e o regulamento interno, e foi
concedida autonomia pedagógica para o 1.º ciclo da educação básica.
Em 4 de fevereiro de 1991, foi fixada a lotação total deste estabelecimento em 1 202 alunos.
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• Em 1991, realizou-se a primeira Semana Aberta do Colégio de Gaia.
• Na época 1990/1991, o Colégio sagra-se, pela 1.ª vez, Campeão Nacional de Andebol Feminino.
• A 11 de dezembro de 1991, nasceu a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio de
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Gaia (APECOGA).
Em 1993, realizou-se a primeira ExpoColgaia.
No ano letivo de 1994/1995, foi concedida autonomia pedagógica a todos os níveis de ensino.
No ano letivo de 1995/1996, nasceu o curso secundário tecnológico, com plano próprio, de Administração
e Marketing, em regime de autonomia pedagógica.
No ano letivo de 1996/1997, nasceu o curso secundário tecnológico, com plano próprio, de Animação e
Gestão Desportiva, em regime de autonomia pedagógica.
Na época 1997/1998, o Colégio de Gaia vence, pela 2.ª vez, a
Taça de Portugal.
Em 3 de julho de 2001, foi nomeado como quarto diretor, o Dr.
José António Queirós Ribeiro, que dirigiu a instituição até 2014.
No ano letivo 2002/2003, iniciou-se a lecionação dos cursos secundários tecnológicos, com planos próprios, de Análises Químico-Biológicas e de Comunicação Multimédia, em regime de autonomia pedagógica.
A 5 de abril de 2004, foi fixada a lotação em 1 613 alunos.
No ano letivo 2009/2010, iniciou-se a lecionação dos cursos secundários científico-tecnológicos de Desenhador de Projetos - Arquitectura e Engenharia, e Tecnologias e Sistemas de Informação,
em regime de autonomia pedagógica.
No ano letivo 2014/2015, são aprovados os cursos secundários
científico-tecnológicos de Produção e Controlo Industrial, Tecnologias da Saúde, e Tecnologias e Segurança Alimentar, em regime
de autonomia pedagógica.
Em 25 de agosto de 2014, foi nomeado, como quinto diretor e diretor pedagógico, o Pe. António Manuel Barbosa Ferreira, que tomou posse no Paço Episcopal da Diocese do Porto, a 28 de
agosto de 2014.
Em 2015, é instituído o Dia do Colégio, a celebrar na primeira
sexta-feira do mês de junho, assinalando o dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da instituição.
Em 2015, foram criados os gabinetes de trabalho, por grupo disciplinar, para os docentes, e remodelado e ampliado o refeitório, aumentando a sua capacidade.
Em agosto de 2016, é realizada a remodelação da praça interior
do Colégio, da cozinha do refeitório, da piscina e são criadas salas
de aula no Bloco A.
Na época 2016/2017, o Colégio sagra-se, pela 2.ª vez, Campeão
Nacional de Andebol sénior feminino e vence, pela 3.ª vez, a Taça
de Portugal.
Em 11 de abril de 2017, foram inaugurados a nova Capela do Colégio e o elevador do setor D, pelo Bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos.
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• Em outubro de 2017, o Colégio assumiu a gestão da alimentação, após grandes e significativas obras na

cozinha e despensa.
• Na época 2018/2019, o Colégio sagra-se, pela 3.ª vez, Campeão Nacional de Andebol sénior feminino e
vence, pela 4.ª vez, a Taça de Portugal e a Supertaça, pela 3.ª vez.
• No ano letivo 2019/2020, são aprovados os cursos secundários científico-tecnológicos de Mecânica e
Design Industrial e Eletrónica, Telecomunicações e Computadores, em regime de autonomia pedagógica.
• No dia 20 de janeiro de 2020, por decreto episcopal, o Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus
passou a adotar a denominação de Colégio de Gaia – Escola Católica, tornando-se uma fundação canónica autónoma.

O que nos distingue

a educação de

excelência
e a exigência
a família
a formação

integral
dos alunos
a concretização
de projetos

O Colégio de Gaia definiu quatro compromissos que reconhece serem diferenciadores e capazes de suportar uma estratégia de crescimento para o futuro. Assim,
temos um forte compromisso com:
• a educação de excelência e a exigência, inovadora e motivadora, assente

em modelos educacionais e pedagógicos inclusivos.
• a família, na criação de um ambiente escolar estimulante, fomentando a coo-

peração entre a comunidade colegial.
• a formação integral dos alunos, promovendo os valores da liberdade, res-

ponsabilidade, cidadania e participação, espírito criativo e pensamento crítico.
• a concretização de projetos, ousados, inovadores, humanistas, impulsiona-

dores da ligação ao meio envolvente.

A nossa missão
Temos por missão proporcionar aos alunos uma formação integral, assente na qualidade, no conhecimento e
no desenvolvimento das dimensões humana, social, cultural e ética. Assim, procuramos apontar caminhos de
realização humana – oferecendo aos alunos, enquanto Pessoas, um espaço onde se sintam bem, acolhidos, animados e felizes; educando-os e formando-os para a sociedade, tendo em conta não apenas os seus interesses
imediatos, mas também os seus interesses futuros, estando atentos ao mundo que os rodeia. Esta missão é alicerçada pelo lema “Só com a luz do saber se alcança a vitória”, em que:
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a) A luz do saber – procura promover:
• as aprendizagens dos alunos, ajudando-os a alcançarem os seus objetivos, na realização dos seus
sonhos;
• o sucesso individual dos alunos, em cada momento do percurso educativo, formando Pessoas com
competências que lhes permitam adquirir conhecimentos, desenvolvê-los e aplicá-los no seu futuro,
proativas, abertas à mudança, sensíveis ao empreendedorismo e à inovação.
b) Se alcança a vitória – visa suscitar nos alunos as vivências da verdade, do diálogo, da liberdade, do
trabalho, no desenvolvimento das suas competências: do saber, do saber ser, do saber estar consigo e
com os outros.

Os nossos valores
O Colégio de Gaia preconiza os seguintes valores:

Aprendizagem permanente

Porque queremos melhorar sempre o nosso desempenho, através
da avaliação, reflexão e aprendizagem contínuas.

Responsabilidade

Porque damos o melhor de nós próprios e assumimos
a responsabilidade por alcançarmos os melhores resultados.

Respeito e Igualdade

Porque respeitamos os outros e valorizamos as suas ideias,
bem como os valores da vida humana, pelo exercício da ética
e profissionalismo, estando sempre o aluno em primeiro lugar.

Atitude proativa

Porque propomos e acolhemos novas ideias e desafios todos
os dias.

Integridade e Lealdade

Porque somos transparentes e leais com os alunos, pais
e encarregados de educação, docentes e assistentes educativos
no processo ensino-aprendizagem.

Fraternidade e Espírito
de Equipa

Porque só atingimos os nossos objetivos com o esforço de
todos. Porque somos uma comunidade onde todos procuramos
“o Verdadeiro, o Bem e o Belo”.
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A nossa visão
Procuramos que o Colégio seja, cada vez mais, uma instituição de referência, escolhida pelas famílias e jovens:
1) pela excelência da sua formação, sustentada numa educação de qualidade, atrativa, diferenciada e competitiva;
2) pela melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à comunidade, formando e criando condições
para a colocação, com sucesso, no mercado de trabalho, dos seus diplomados;
3) pela sólida formação humana, social, cultural e cívica;
4) pelo modo criativo, inovador e útil como serve a comunidade, intervindo na vida cultural, social e desportiva
do concelho de Vila Nova de Gaia e áreas limítrofes;
5) pelo clima escolar estimulante e diferenciador que proporciona, fomentando a cooperação entre todos.
Além do referido, queremos (ser) uma instituição socialmente reconhecida pelo prestígio do corpo docente,
pela formação de excelência dos seus diplomados e pelo profissionalismo do pessoal não docente, motivados,
comprometidos e com um forte sentimento de pertença e de orgulho na instituição.

Infraestruturas
O Colégio de Gaia dispõe de diversas áreas dedicadas à lecionação dos diferentes níveis de ensino. Assim,
possui uma zona específica para a educação pré-escolar, um bloco destinado à lecionação do ensino básico e
três blocos destinados ao ensino secundário. De salientar, igualmente, que existe um gabinete para cada grupo
disciplinar, com acesso à Internet, bem como gabinetes para os elementos da direção.
Além disso, está dotado de uma sala multiusos, uma mediateca, um centro de cópias, um refeitório, um bar,
um espaço de serviços administrativos, o serviço de nutrição, o Serviço de Psicologia e Orientação e o Gabinete
de Inserção na Vida Ativa. Neste âmbito, importa ainda salientar a existência de dois pavilhões multidesportivos,
uma piscina coberta e aquecida, um campo de futebol sintético, um espaço polidesportivo destinado à prática de
várias modalidades, nomeadamente, basquetebol, andebol e futebol e um mini complexo de atletismo, ao ar livre.
Destinados, essencialmente, ao funcionamento do ensino experimental/tecnológico, o Colégio dispõe de 28 laboratórios específicos, devidamente equipados, para assegurarem a lecionação dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas ministradas, a saber:
• um laboratório de Mecânica/CNC, com capacidade para 30 alunos;
• três laboratórios de Eletrónica, cada um com capacidade para 15
•
•
•
•

alunos;
um laboratório de Telecomunicações, com capacidade para 15
alunos;
um laboratório de Eletrónica Industrial e Automação, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Eletromedicina, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Física, com capacidade para 30 alunos;
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• um laboratório de desenho assistido por computador, com capaci•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dade para 30 alunos;
um laboratório de Química, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Biologia, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Microbiologia e Geologia, com capacidade para
15 alunos;
um laboratório de Saúde, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Desenho, com capacidade para 30 alunos;
um laboratório de Multimédia, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Redes de Computadores, com capacidade para
15 alunos;
um laboratório de Informática, com capacidade para 30 alunos;
dez laboratórios de Informática, com capacidade para 15 alunos;
um laboratório de Matemática, com capacidade para 30 alunos;
dois pavilhões multidesportivos;
uma piscina;
um campo de futebol sintético;
um polidesportivo em betuminoso (campo de basquetebol, de andebol e de futebol);
um mini complexo de atletismo, com pista de velocidade, saltos e
lançamentos.

O Colégio de Gaia está equipado com uma rede informática que interliga o centro de dados com todas as salas
de aula e laboratórios técnicos, bem como com os serviços de suporte ao funcionamento dos cursos.
O parque de impressão é constituído por várias impressoras multifuncionais, distribuídas por diversos espaços
e acessíveis através de qualquer computador existente nas instalações.
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Recursos humanos
Pessoal docente
O Colégio de Gaia tem um corpo docente estável e qualificado, nos diferentes níveis de ensino, abrangendo
educadores de infância, professores do ensino básico e secundário e formadores especializados. Todos possuem
formação académica de nível superior e, na sua maioria, exercem funções no Colégio em regime de exclusividade.
Os docentes estão organizados em grupos disciplinares e departamentos curriculares, possuindo, muitos deles,
ao nível do ensino secundário, currículos fortemente específicos na sua área de formação.
Possui cerca de uma centena de docentes, dos quais, aproximadamente 70% estão alocados ao ensino secundário, dos quais uma percentagem significativa possui pós-graduações, em áreas ligadas às ciências da educação e em áreas científicas, que complementam a formação de base. Os docentes da componente de formação
tecnológica, no ensino secundário, são recrutados pelas suas competências nas áreas tecnológicas e empresariais, o que permite estabelecer uma relação privilegiada com a formação tecnológica que se desenvolve nos diferentes cursos.
Pessoal não docente
O Colégio conta também com, aproximadamente, meia centena de funcionários não docentes, distribuídos por
diversas áreas de serviço: apoio educativo, serviço administrativo, vigilância, restauração, manutenção das instalações, transporte e serviços especializados.
Ao nível dos serviços especializados, possui recursos humanos (docentes e não docentes) que garantem o
funcionamento do Serviço de Psicologia e Orientação, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva,
de um Gabinete de Acompanhamento Pedagógico e Orientação, do Gabinete de Inserção na Vida Ativa, do Núcleo
de Animação Pastoral e de um Núcleo de Gestão da Qualidade.
O pessoal não docente assegura o funcionamento de serviços, dos quais se destacam os serviços administrativo e financeiro, o serviços de secretaria, o serviço de assistentes educativos, o centro de infraestruturas informáticas, o serviço de biblioteca escolar, o centro de cópias e papelaria, o serviço de nutrição e alimentação, o serviço
de bar, o serviço de refeições e serviço de transporte escolar.
O Colégio de Gaia possui um refeitório, onde são confecionados e servidos almoços a alunos, pessoal docente
e pessoal não docente. Possui uma ementa variada, que segue as recomendações nutritivas aplicáveis. Paralelamente, existe um bar, onde são servidas refeições ligeiras, lanches ou reforços alimentares.

O investimento na formação
dos seus recursos humanos
é uma prioridade do Colégio.
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Ensino
O ensino no Colégio de Gaia tem sido marcado:
• Pelo aumento global do número de alunos, nomeadamente no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino se•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cundário.
Pela forte fidelização dos alunos que frequentam os diversos níveis de ensino, com especial relevância ao
nível do 9.º ano de escolaridade, já que mais de 90% ingressam no ensino secundário do Colégio de Gaia.
Pela elevada procura dos cursos com planos próprios (a procura é superior à oferta).
Pela preponderância de alunos residentes no concelho de Vila Nova de Gaia.
Pelo aumento gradual de alunos provenientes dos concelhos limítrofes (por exemplo, Porto, Gondomar e
Santa Maria da Feira), relativamente ao ingresso de novos alunos no 10.º ano.
Pela diversidade de atividades de enriquecimento curricular e projetos.
Pela elevada taxa de conclusão em cada nível de ensino.
Pela elevada taxa de conclusão, dentro do ciclo de estudos (superior a 80%), quando comparada a nível
nacional (69,5%).
Pela elevada taxa de empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos (superior a 90%).
Pelos bons resultados ao nível do ingresso dos alunos no ensino superior.
Pelo feedback positivo das entidades acolhedoras de estágio, no âmbito da formação em contexto de trabalho.

Cerca de

90%

das mais de 300 entidades acolhedoras de estágios considera os alunos do Colégio
de Gaia “muito ou totalmente adequados” em termos de:

Capacidade de integração
no trabalho em equipa

Adaptação
a novas situações

Responsabilidade
manifestada

Organização escolar
O Colégio de Gaia – Escola Católica, com mais de 85 anos dedicados à educação, é um estabelecimento de
ensino particular e cooperativo, tem uma população escolar que se estende dos três anos de idade ao 12.º ano de
escolaridade, abarcando a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário com planos próprios.
Neste contexto, estamos cientes que o Colégio de Gaia, como comunidade, só atinge os seus fins quando todos
os seus membros colaboram de forma harmoniosa e responsável dentro das funções que lhes são atribuídas.
Estabelecer uma estrutura orgânica, em que tais funções e interações se definam, dentro da legislação em vigor,
é garantir um trabalho conjunto de todos os intervenientes na ação educativa.
Por tudo isto, apresenta um contexto muito peculiar e inovador, do ponto de vista pedagógico e educacional.
Neste sentido, a estrutura orgânica e funcional em vigor no Colégio de Gaia foi delineada para dar resposta, de
forma eficiente, aos desafios que se colocam em cada momento (Figura 1).
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Entidade titular

Conselho consultivo

Diretor

Assessoria da direção
(pedagógica, jurídica,
comunicação e imagem)

Assistente do diretor

Diretor pedagógico

Diretor financeiro

Adjuntos do
diretor pedagógico

Contabilista certificado

Diretor de recursos humanos

Revisor oficial de contas

Chefe da secretaria

Estruturas e serviços
administrativos
e de apoio

Estruturas de coordenação
educativa e supervisão
pedagógica

Unidades de apoio
especializado para
a educação

Serviços administrativo
e financeiro

Conselho pedagógico

Serviço de Psicologia
e Orientação

Serviços de secretaria

Conselho de coordenadores
de departamento curricular

Serviço de assistentes
educativos

Conselho de departamento
curricular

Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva

Centro de infraestruturas
informáticas

Conselho de grupo disciplinar

Gabinete de Acompanhamento
Pedagógico e Orientação

Biblioteca escolar

Conselho de diretores de curso

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Centro de cópias
e papelaria

Conselho de curso

Núcleo de Animação Pastoral

Serviço de nutrição
e alimentação

Conselho de diretores de turma

Núcleo de Gestão da Qualidade

Serviço de bar

Conselho de turma

Observatório da
Qualidade – EQAVET

Serviço de refeições

Conselho de docentes
do 1.º ciclo do ensino básico

Formação e Inovação
Pedagógica

Instalações desportivas

Conselho de docentes
da educação pré-escolar

Sistema de Gestão
da Qualidade

Mediação Educativa

Serviço de transporte escolar

Equipa de Projetos e Recursos de Apoio

Figura 1. Organograma funcional do Colégio de Gaia.

As competências de cada unidade orgânica estão descritas em sede de regulamento interno e no manual de
funções do Colégio de Gaia. Estas estruturas são coadjuvadas por estruturas de coordenação e supervisão, como
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são o conselho pedagógico, o conselho de coordenadores de departamento curricular, o conselho de departamento curricular, o conselho de grupo disciplinar, o conselho de diretores de curso, o conselho de curso, o conselho
de diretores de turma, o conselho de turma, o conselho de docentes do 1.º ciclo do ensino básico e o conselho de
docentes da educação pré-escolar, entre outros.
Órgãos como o Serviço de Psicologia e Orientação, o Gabinete de Inserção na Vida Ativa, a Mediação Educativa e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva prestam, também, um apoio fundamental à tomada
de decisões pedagógicas e ao aconselhamento pessoal e profissional de famílias e alunos.
A Tabela 1 apresenta as descrições das principais funções de gestão do Colégio de Gaia, assim como de
algumas unidades adicionais, por apresentarem fatores distintivos face às tradicionais instituições de ensino.
Tabela 1. Funções de gestão do Colégio de Gaia.
Conselho consultivo

O conselho consultivo dá parecer sobre as linhas orientadoras das atividades do Colégio de Gaia.

Serviço de Psicologia
e Orientação

Dá resposta a uma diversidade de problemáticas sinalizadas pela comunidade educativa cuja intervenção seja de cariz psicológico ou psicopedagógico. Presta serviço de apoio ao aluno, gratuito e
confidencial.

Mediação Educativa

Este órgão, dependente do Serviço de Psicologia e Orientação, em colaboração com os demais serviços e estruturas do Colégio de Gaia, tem como objetivos gerais:
• apoiar a inclusão dos alunos no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
• promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar,
em articulação com o Gabinete de Inserção na Vida Ativa e o Serviço de Psicologia e Orientação;
• prevenir, avaliar e mediar situações-problema, de forma a melhorar os processos de ensino e de
aprendizagem;
• gerir a disciplina em contexto escolar;
• promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e cívica, e à vida autónoma.

Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva

Compete à equipa multidisciplinar:
• sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
• propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
• acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem em articulação
com a equipa da Mediação Educativa;
• prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;
• elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6
de julho 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.

Gabinete de Acompanhamento
Pedagógico e Orientação

Tem como finalidade proceder ao acompanhamento disciplinar urgente dos alunos, em articulação
com os diferentes atores educativos, bem como efetuar o trabalho de estabelecimento de ensino
que abranja a realização de quaisquer trabalhos ou atividades indicadas pela direção pedagógica,
com o objetivo de contribuir para a concretização do seu projeto educativo, tais como:
• atividades de acompanhamento de alunos, motivado pela ausência do respetivo docente, e por
ordem de saída da sala de aula;
• atividades de articulação curricular entre docentes;
• atividades de informação e orientação educacional dos alunos;
• atividades de apoio educativo e de reforço das aprendizagens.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Tem como finalidade informar, apoiar e acompanhar os alunos e diplomados do Colégio de Gaia no
seu percurso de integração escolar e profissional, promovendo a ligação ao mundo do trabalho. Colabora, nesse âmbito, na organização e gestão dos estágios curriculares. Desenvolve a sua ação
em três eixos fundamentais, dos quais emanam as suas atividades:
• informação, orientação e acompanhamento dos alunos e diplomados;
• colaboração com empresas e outras entidades;
• gestão interna dos estágios no âmbito da formação em contexto de trabalho (FCT).

Núcleo de Animação Pastoral

Colabora na criação de um ambiente humano, social, religioso e cristão, capaz de potenciar as qualidades do processo educativo e de oferecer uma atmosfera atenta aos valores do evangelho.
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Tabela 1. Funções de gestão do Colégio de Gaia.
Núcleo de Gestão
da Qualidade

Tem como finalidades planear, coordenar, assegurar e promover a implementação e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade em conformidade com o referencial normativo e legislação
aplicáveis, bem como criar e dinamizar o plano de formação interno. Neste núcleo estão, igualmente, incluídos o Observatório da Qualidade – EQAVET (European Quality Assurance for Vocational Education and Training) e a equipa de Formação e Inovação Pedagógica.

O Colégio possui
5 níveis de ensino,
da educação pré-escolar
ao 12.º ano de escolaridade.

Oferta formativa
O Colégio de Gaia ministra os seguintes níveis de ensino:
•
•
•
•
•

Educação pré-escolar (dos três aos cinco anos).
1.º ciclo do ensino básico.
2.º ciclo do ensino básico.
3.º ciclo do ensino básico.
Ensino secundário (13 cursos com planos próprios, com dupla certificação).

Paralelamente, a oferta de ensino é enriquecida com um conjunto de atividades de enriquecimento curricular.
As famílias das crianças da educação pré-escolar e dos alunos do ensino básico podem usufruir, respetivamente, das modalidades de contrato de desenvolvimento e de contrato simples, com o Ministério da Educação.
Por sua vez, o ensino secundário é gratuito, com cofinanciamento do Fundo Social Europeu (FSE).

Organização curricular
A organização curricular ajusta-se à legislação em vigor e às orientações emanadas do Ministério da Educação
e da Agência Nacional para Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP).
No ensino secundário, a organização curricular obedece a planos próprios e a programas próprios na componente de formação tecnológica, construídos de raiz, para responder às necessidades atuais do mercado de trabalho.
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Educação pré-escolar
A educação pré-escolar destina-se aos alunos com idades
compreendidas entre os três e os cinco anos e antecede a entrada no 1.º ciclo do ensino básico. Procuram-se orientar as atividades e os espaços, dentro da liberdade criativa de cada equipa de
sala, e facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, de
uma forma natural e lúdica.
Dá-se uma atenção especial ao período de acolhimento inicial, tendo
em conta o percurso individual de cada aluno, de forma a que ocorra uma
transição positiva para a educação pré-escolar de crianças com percursos
educativos diferentes (creche, ama, família ou outra).
As atividades educativas estão enquadradas nas três áreas de conteúdo centrais: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação e Conhecimento do
Mundo. No domínio da educação física, as equipas de sala contam com professores
da área, em coadjuvação.
As áreas centrais de conteúdo são, ainda, complementadas, também em coadjuvação, por diversas atividades/sessões, tais como: Despertar Religioso, Inglês (iniciação) e Mundo Digital (TIC).
Com a colaboração do Serviço de Psicologia e Orientação e das equipas pedagógicas do 1.º ciclo do ensino
básico, destaca-se a importância fulcral da transição para o ensino básico.
A matriz curricular-base da educação pré-escolar é apresentada com maior detalhe no Anexo I do presente
documento.

1.º ciclo do ensino básico
Fruto das propostas apresentadas pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, foi realizado um ajuste na organização e cargas horárias de algumas componentes do currículo. Estas alterações são faseadas, ocorrendo, enquanto a referida legislação estiver em vigor:
•
•
•
•

no ano letivo de 2018/2019, nos 1.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade;
no ano letivo de 2019/2020, nos 2.º, 6.º e 8.º anos de escolaridade;
no ano letivo de 2020/2021, nos 3.º e 9.º anos de escolaridade;
no ano letivo de 2021/2022, no 4.º ano de escolaridade.

No 1.º ciclo do ensino básico, a partir do ano letivo 2020/2021, são adotadas as seguintes opções pedagógicas:
• organização curricular semestral;
• fixação da duração dos tempos letivos das disciplinas das componentes do currículo de Português, Mate-

mática, Estudo do Meio e Língua Estrangeira (Inglês), em períodos não inferiores a 60 minutos;
• fixação da duração dos tempos letivos de cada disciplina em períodos de 45 minutos, nas componentes do
currículo de Educação Artística e Educação Física e de Oferta Complementar e Apoio ao Estudo;
• reservar o período da manhã para as disciplinas das componentes do currículo de Português, Matemática,
Estudo do Meio e Língua Estrangeira (Inglês);
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• estruturação dos horários, no sentido de evitar a lecio-

nação de disciplinas de componente de enriquecimento
curricular no interior do horário letivo;
• valorização do ensino de Educação Moral e Religiosa Católica, tendo por base a identidade de uma escola católica;
• cumprimento das indicações emanadas da tutela, assegurando o
Inglês como componente do currículo do 1.º ciclo do ensino básico,
em conformidade com o modelo de Cambridge Educational Partner, e
utilizando a flexibilidade curricular conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2018,
de 6 de julho;
• maximização dos recursos humanos e educativos do Colégio do Gaia.
Nos 3.º e 4.º anos de escolaridade, a componente do apoio ao estudo é gerida por cada professor titular de
turma, preferencialmente, em trabalho de pequeno grupo e em contexto das necessidades sentidas.
Assume-se, também, a importância do xadrez (45 minutos nos 1.º e 2.º anos e 60 minutos nos 3.º e 4.º anos),
como componente curricular essencial na preparação dos alunos, pelo seu papel crucial na aquisição de competências e conhecimentos fundamentais relacionados com a memorização; as regras e o seu cumprimento; a criatividade; a matemática; a estratégia; o relacionamento social; a capacidade de concentração; a diversidade; a
gestão do tempo; o espírito competitivo e colaborativo.
Conforme já foi referido, valoriza-se a Educação Moral e Religiosa Católica, como área de conteúdo obrigatória,
em articulação direta com a Cidadania e Desenvolvimento e o plano anual de atividades da instituição.

2.º ciclo do ensino básico
No caso do 2.º ciclo do ensino básico, o Colégio de Gaia – Escola Católica valoriza as suas apostas internas,
dando continuidade aos projetos pedagógicos implementados nos últimos anos, com a adaptação do seu currículo
aos novos imperativos legais, e usufruindo da autonomia, conferida pela Portaria n.º 59/2014, de 7 de março.
Considerando a formação integral do aluno, no 2.º ciclo do ensino básico, adotam-se as seguintes linhas pedagógicas:
• prosseguimento do trabalho iniciado no 1.º ciclo do ensino

•

•

•
•

básico, com a priorização do ensino de Português e de
Matemática;
a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica assume um carácter obrigatório e estruturante no currículo;
diversificação da oferta relativa às áreas de educação artística e tecnológica, com a presença
das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Educação Musical;
reforço do apoio ao estudo em disciplinas como Português, Matemática e Inglês;
mantém-se o Xadrez como oferta complementar, com currículo de caráter transversal e de interesse estratégico no desenvolvimento de competências.
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A matriz curricular-base, apresentada no Anexo III, tem como referência o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, e as opções tomadas pelo Colégio de Gaia, de acordo a autonomia e flexibilidade curricular previstas no
referido decreto, com vista a dar cumprimento ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

3.º ciclo do ensino básico
No 3.º ciclo do ensino básico, a oferta educativa
encontra-se enquadrada no Decreto-Lei n.º 55/2018,
de 6 de julho, com a autonomia conferida pela Portaria n.º 59/2014, de 7 de março.
Prossegue o desenvolvimento das linhas
pedagógicas do ciclo anterior, tendo como
horizonte o ensino secundário. Assim, mantêm-se os pontos que caracterizam a política educativa, com a Educação Moral e Religiosa Católica como componente obrigatória do currículo, enquanto a disciplina de Xadrez apresenta um carácter de transversalidade, como
suporte ao currículo da disciplina de complemento à educação artística.
Nas disciplinas de Português e de Matemática, são facultados apoios no final do horário letivo, à semelhança
dos ciclos anteriores.
A matriz curricular-base, apresentada no Anexo IV, tem como referência o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, e as opções tomadas pelo Colégio de Gaia, de acordo a autonomia e flexibilidade curricular previstas no
referido decreto, com vista a dar cumprimento ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

Ensino secundário

+ de 30 anos
de experiência

Atento ao meio envolvente, há mais de 30 anos que o Colégio de Gaia proporciona
uma oferta educativa/formativa diferenciadora, dando respostas atuantes às solicitações daqueles que procuram esta instituição de ensino. Entretanto, o mercado de trabalho também ganha aqui um corpo de profissionais qualificados e apetrechados de
conhecimentos e práticas que respondem afirmativamente às suas necessidades.
O caminho feito ao nível da formação qualificante, desde o arranque do ensino
técnico-profissional, em 1984/1985, até aos atuais cursos com planos próprios, tem
conhecido uma procura crescente. Os candidatos são motivados pela mais-valia das
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aprendizagens, com forte, efetiva e vincada componente tecnológica, a par da possibilidade do prosseguimento de estudos, num amplo conjunto de instituições de ensino
superior. Os empresários da região que, de forma sistemática, nos procuram, estão
conscientes de que os nossos alunos têm uma preparação forte e ativa que lhes permite, após o ciclo de estudos, ingressarem, com sucesso, no mercado de trabalho.

+ de 300
protocolos
institucionais

+ de 30 anos
de experiência

Esta realidade advém da definição da orientação para a prática de um trabalho
de excelência, no cumprimento dos currículos definidos, acrescida da prospeção de
mercado, assente numa colaboração permanente e proativa com as entidades/instituições locais.
No ensino secundário são ministrados cursos que se regem por planos de estudo
próprios, integrando, de forma explícita e harmonizada, as formações geral, ética,
científica e tecnológica, à luz do conceito de educação integral e inclusiva, orientada
para a cidadania. É um ensino em que a vertente técnica é tão fortalecida que o aluno
poderá ingressar, no final deste percurso escolar, na vida ativa, como técnico do nível
4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), em áreas de inegável empregabilidade, ou prosseguir estudos num amplo conjunto de instituições de ensino superior.
Atualmente, o ensino secundário do Colégio de Gaia, que representa mais de 70%
da população escolar, em conformidade com a Portaria n.º 272/2019, de 27 de agosto,
oferece os cursos com planos próprios de: Administração e Marketing; Análises Químico-Biológicas; Animação e Gestão Desportiva; Comunicação Multimédia; Contabilidade e Gestão Empresarial; Desenhador de Projetos - Arquitetura e Engenharia; Eletrónica, Telecomunicações e Computadores; Eletrónica Industrial e Automação; Informática e Tecnologias Multimédia; Mecânica e Design Industrial; Tecnologias da Saúde; Tecnologias e Segurança Alimentar; Tecnologias e Sistemas de Informação.

Estes cursos encontram-se organizados em 11 áreas de formação distintas, de acordo com o Quadro de Referência Nacional: Gestão e Administração (curso com plano próprio de Administração e Marketing); Tecnologia dos Processos Químicos (curso com plano próprio de Análises
Químico-Biológicas); Desporto (Curso com plano próprio de Animação e
Gestão Desportiva); Contabilidade e Fiscalidade (curso com plano próprio de Contabilidade e Gestão Empresarial); Audiovisuais e Produção
dos Media (curso com plano próprio de Comunicação Multimédia); Arquitetura e Urbanismo (curso com plano próprio de Desenhador de Projetos
- Arquitetura e Engenharia); Eletrónica e Automação (curso com plano
próprio de Eletrónica Industrial e Automação e curso com plano próprio de
Eletrónica, Telecomunicações e Computadores); Ciências Informáticas
(curso com plano próprio de Informática e Tecnologias Multimédia e curso
com plano próprio de Tecnologias e Sistemas de Informação); Metalurgia
e Metalomecânica (curso com plano próprio de Mecânica e Design Industrial); Saúde – Programas não classificados noutra área de formação (curso com plano próprio de Tecnologias
da Saúde); Indústrias Alimentares (curso com plano próprio de Tecnologias e Segurança Alimentar).
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A organização curricular destes cursos integra o regulamento dos cursos secundários, com planos próprios. A
caracterização genérica de cada um dos cursos do ensino secundário do Colégio, encontra-se descrita no Anexo
V do presente documento.

Atividades complementares
Sendo uma das finalidades a formação integral dos alunos, projetamos a educação para além das aulas e do
horário letivo, através de diversas atividades de carácter lúdico, cultural, artístico, desportivo, de formação pessoal
e religiosa, de apoio e aconselhamento, e de contacto com outras realidades. Os nossos alunos são, desde cedo,
convidados a viver experiências de voluntariado e a contactarem com diferentes realidades sociais e culturais.
A Tabela 2 reúne as atividades complementares propostas pelo Colégio de Gaia aos alunos da educação préescolar e do ensino básico, organizadas por nível/ciclo de ensino. Estas atividades são descritas nos Anexos I a
IV, do presente documento.
Tabela 2. Atividades complementares do Colégio de Gaia, por nível/ciclo de ensino.
Nível/ciclo de ensino

Atividade

Educação pré-escolar
(dos 3 aos 5 anos de idade)

Formação Pessoal e Social
• Meditação
• Assembleia de Grupo
• Cidadania
• SOU+
• Continuidade Educativa e Transições (CET)
• Despertar Religioso
Expressão e Comunicação
• MoveLab
• Natação
• SoundLab
• CriativeLab
• ArtLab
• Inglês
• Hora do Conto
• Descobrir a Escrita
• Iniciação ao Xadrez
• Descobrir a Matemática
Conhecimento do Mundo
• EcoLab
• ScienceLab
• Mundo Digital

1.º ciclo do ensino básico
(do 1.º ao 4.º anos de escolaridade)

Componentes de Formação Transversais ao Currículo
• Cidadania e Desenvolvimento
• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
• Projeto
Língua Estrangeira
• Inglês
Educação Artística e Educação Física
• Artes Visuais
• Expressão Dramática / Teatro
• Música
• Educação Física / Dança
• Natação
• Coro Infantil
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Tabela 2. Atividades complementares do Colégio de Gaia, por nível/ciclo de ensino.
Nível/ciclo de ensino

Atividade
Oferta Complementar e Apoio ao Estudo
• Xadrez
• Metodologias e Técnicas de Estudo (MTE)
• SOU+
• EcoLab – 1.º e 2.º anos
• Clube de Leitura – 1.º e 2.º anos
• CriativeLab – 3.º e 4.º anos
• Tecnologias e Aprendizagem de Programação (TecAP) – 3.º e 4.º anos
Educação Moral e Religiosa
• Educação Moral e Religiosa Católica

2.º ciclo do ensino básico
(5.º e 6.º anos de escolaridade)

Oferta Complementar: Xadrez
Apoio ao Estudo
Educação Moral e Religiosa
• Educação Moral e Religiosa Católica

3.º ciclo do ensino básico
(do 7.º ao 9.º anos de escolaridade)

Complemento à Educação Artística
• Oficina de Movimentos e Imaginação

Atividades extracurriculares
É facultada aos discentes a participação em várias outras atividades de enriquecimento do currículo, de caráter
facultativo, com vertente desportiva, artística e/ou lúdica. A diversidade de atividades disponíveis só é possível
com múltiplas parcerias com diferentes entidades e a colaboração da comunidade educativa. As atividades propostas são adaptadas às diferentes idades, de acordo com as escolhas dos encarregados de educação, para
responderem aos desejos dos alunos.

Redes, parcerias e protocolos

O Colégio de Gaia entende que o envolvimento permanente dos seus parceiros externos, em torno da consecução dos objetivos da instituição, é condição fundamental para a garantia da qualidade do ensino que ministra.
Assim, a nível dos parceiros externos, evidenciam-se:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

os encarregados de educação;
os empregadores;
as associações comerciais e industriais;
as entidades acolhedoras de estágios curriculares, no âmbito da formação em contexto de trabalho (FCT)
e de estágios profissionais;
os antigos alunos;
a autarquia e as juntas de freguesias;
as entidades parceiras;
as instituições de ensino superior;
a tutela (Ministério de Educação, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) e
a entidade financiadora).

O Colégio de Gaia tem protocolos e parcerias com inúmeras instituições, entre as quais se destacam o Centro
Regional do Porto da Universidade Católica (Faculdade de Educação e Psicologia), várias faculdades da Universidade do Porto, várias escolas do Instituto Politécnico do Porto, e o Instituto Superior Politécnico Gaya. Para além
destes protocolos e parcerias, o Colégio promove projetos de cooperação com reconhecidas instituições académicas nacionais e internacionais. Há vários anos que o Colégio de Gaia tem protocolos com instituições integradas
no quotidiano da comunidade educativa, como é o caso do Cambridge Educational.
Atendendo à preocupação que o Colégio de Gaia tem com a preparação dos seus alunos para o ingresso na
vida ativa, pretende fortalecer a sua relação com o meio empresarial, autarquias, instituições de ensino superior,
organismos públicos e privados, com o intuito de elaborar pareceres e protocolos de cooperação no âmbito da
FCT, de modo a facultar aos alunos a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e
organizacionais relevantes para o seu perfil profissional, de acordo com o curso frequentado. Pretende-se, igualmente, que estas instituições apoiem o Colégio na organização e avaliação dos cursos, de forma a adequar a
oferta formativa e os currículos às exigências do mundo laboral local, regional e nacional. Atualmente, no âmbito
da FCT, o Colégio de Gaia tem celebrados mais de 300 protocolos institucionais, enumerados no Anexo VI.
O Colégio reforça o envolvimento institucional com o tecido económico, social e cultural através do desenvolvimento de atividades/projetos nacionais e internacionais. Pretende-se que estes projetos sejam transversais, definidos e estruturados com empenho e audácia dos discentes, numa perspetiva disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, executados com a colaboração da comunidade educativa, além de empresas, autarquias e instituições
do ensino superior. Procura-se, que sejam atividades mobilizadoras e aglutinadoras de vontades que, de algum
modo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

retratem a dinâmica institucional dos diversos intervenientes no processo educativo;
promovam e reforcem as aprendizagens, dentro e fora da sala de aula, com ligação ao meio envolvente;
promovam a interdisciplinaridade e as aprendizagens lúdico-pedagógicas;
proporcionem um conjunto de atividades de carácter multidisciplinar, visando um desenvolvimento global e
harmonioso do aluno, em colaboração com entidades parceiras, encarregados de educação e em articulação com todas as unidades orgânicas e estruturas do Colégio;
promovam a integração de saberes através de exemplos da sua aplicação contextualizada;
desenvolvam a curiosidade, o gosto pela investigação, pelo trabalho e pelo estudo;
promovam a ligação da escola ao meio envolvente;
integrem as estruturas educativas e a comunidade escolar na realização de atividades em parceria com
entidades locais, regionais, nacionais e, eventualmente, internacionais;
contribuam para a inserção do aluno no mundo como cidadão atento e ativo;
estimulem um olhar humanista e crítico sobre a sociedade.
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Caracterização contextual

O concelho de Vila Nova de Gaia, com 301 496 habitantes (PORDATA, 2017), é o terceiro concelho mais
populoso do país e o mais populoso da Região Norte, agregando 15 freguesias.
O Colégio de Gaia está localizado na União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, com 22,56 km2
de área e 52 422 habitantes (Censos de 2011), com uma densidade populacional de 2 323,67 habitantes/km 2,
sendo a maior e a mais urbana freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, e onde estão sediados os principais
serviços do concelho.

Dinâmica populacional
A Tabela 3 apresenta a dinâmica populacional do concelho de Vila Nova de Gaia, comparativamente com a
Área Metropolitana do Porto (AMP) e Portugal. A partir da sua análise, podemos constatar que:
• a população jovem, entre 2009 e 2015, diminuiu de 15,8% para 14,4%, mantendo-se, contudo, superior

aos valores da AMP e de Portugal;
• a população em idade ativa, no período compreendido entre 2009 e 2015, diminuiu de 70,0% para 68,3%,
•
•
•
•

apresentando, porém, valores superiores aos da AMP e de Portugal;
a população jovem, em idade ativa, em 2015, era superior à da AMP e de Portugal;
a população idosa, no concelho de Vila Nova de Gaia, aumentou em 3,2%, entre 2009 e 2015, mantendose inferior à da AMP e de Portugal, situando-se nos 17,3%;
o número de indivíduos em idade ativa por idoso, baixou de 4,9 para 3,9, entre 2009 e 2015, mantendo
valores superiores aos da AMP e de Portugal;
o saldo natural1, em 2015, era negativo (-145), sendo, contudo, superior ao da AMP e de Portugal.

No Gráfico 1, é possível observar a estrutura etária do concelho de Vila Nova de Gaia, que apresenta uma
base mais larga, na faixa dos 0 aos 19 anos, do que a AMP, a Região Norte e Portugal, bem como na faixa entre
os 30 e os 44 anos.

1

Diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos.
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Tabela 3. Dinâmica populacional do concelho de V. N. de Gaia em relação à AMP e a Portugal.
2009

2013

2015

V. N. Gaia
(concelho)

AMP

Portugal

V. N. Gaia
(concelho)

AMP

Portugal

V. N. Gaia
(concelho)

AMP

Portugal

Jovens (%) (menos de 15 anos)

15,8

15,5

15,4

15,0

14,6

14,7

14,4

14,0

14,2

População em idade ativa (%) (dos 15 aos 64 anos)

70,0

69,4

66,5

68,9

68,3

65,7

68,3

67,5

65,3

Idosos (%) (mais de 65 anos)

14,2

15,1

18,1

16,1

17,2

19,6

17,3

18,4

20,5

Indivíduos em idade ativa por idoso

4,9

4,6

3,7

4,3

4,0

3,3

3,9

3,7

3,2

Nascimentos

2 929

16 291

99 491

2 437

13 537

82 787

2 469

13 880

85 500

Óbitos

2 254

14 157

104 434

2 383

14 764

106 545

2 614

15 245

108 539

675

2 134

- 4 943

54

- 1 227

- 23 758

- 145

- 1 365

- 23 039

Saldo natural (a)

(a) Diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos. (fonte: PORDATA, 2017)

Gráfico 1. População do município de V. N. de Gaia (2015), em relação às NUTS II e NUTS III e a Portugal. 2

Tecido empresarial
De acordo com a classificação portuguesa de atividades económicas (CAE), em 2013, as quatro áreas predominantes do tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Gaia eram:
•
•
•
•

2

o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (20,6%);
as atividades administrativas e dos serviços de apoio (17,0%);
as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (11,7%);
as atividades de saúde humana e apoio social (9,1%).

Nota: NUTS III – Área Metropolitana do Porto; NUTS II – Região Norte.
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Neste contexto, o Colégio de Gaia tem apostado em cursos cuja oferta formativa responda às qualificações
exigidas pelo mercado de trabalho do concelho de Vila Nova de Gaia, procurando garantir, assim, um reforço da
empregabilidade no contexto regional.

Caracterização do sistema educativo em V. N. Gaia e concelhos limítrofes
Literacia e evolução população escolar no concelho de Vila Nova de Gaia
Em termos de literacia e evolução da população escolar, verifica-se que:
• a nível nacional, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018, registou uma diminuição da po-

•
•
•

•
•

•
•

pulação escolar de 21,0% (menos 410 122 alunos), tendo passado dos 1 952 114 alunos para os 1 541
992 alunos;
a AMP, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018, registou uma diminuição da população
escolar de 23,2% (menos 83 044 alunos), tendo passado dos 357 473 alunos para os 274 429 alunos;
a taxa de analfabetismo, no concelho de Vila Nova de Gaia, era de 3,2% (Censos de 2011);
a população escolar, no concelho de Vila Nova de Gaia, diminuiu entre os anos escolares 2008/2009 e
2017/2018, de 53 072 alunos para 43 808, respetivamente, correspondendo a uma diminuição de 9 264
alunos, ou seja, menos 17,5% de alunos (Tabela 4 e Gráfico 2);
a diminuição da população escolar, no concelho de Vila Nova de Gaia, afeta todos os níveis de ensino, com
exceção do ensino secundário (Tabela 4);
apesar da diminuição acentuada do número de alunos no período compreendido entre os anos escolares
2015/2016 e 2017/2018, no concelho de Vila Nova de Gaia, registou-se um aumento de 474 alunos, ou
seja, mais 1,1% de alunos (Gráfico 2);
as regiões limítrofes do concelho de Vila Nova de Gaia têm registado uma diminuição da população escolar
(Gráfico 2);
apesar de o concelho de Vila Nova de Gaia ser o mais populoso da AMP, o concelho do Porto é o que
possui maior número de alunos (Gráfico 2).

Tabela 4. Evolução da população escolar no concelho de V. N. de Gaia, por nível de ensino, entre 2008/2009 e 2017/2018.
Ano letivo
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Vila Nova de Gaia

53 072

53 581

49 551

46 982

44 426

43 433

43 614

43 334

43 630

43 808

Educação pré-escolar

6 544

6 744

6 695

6 721

6 922

7 033

7 016

6 897

6 635

6 384

Ensino básico

34 748

34 358

33 018

31 322

29 166

28 214

28 035

27 428

27 291

26 909

1.º ciclo

13 490

13 096

12 610

12 264

11 764

11 377

11 346

11 256

11 298

11 168

2.º ciclo

7 443

7 522

8 055

7 544

6 880

6 872

6 475

6 106

5 953

5 908

3.º ciclo

13 815

13 740

12 353

11 514

10 522

9 965

10 214

10 066

10 040

9 833

11 780

12 479

9 838

8 939

8 338

8 186

8 563

9 009

9 704

10 515

Ensino secundário
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73 165
68 202

66 860
62 016

53 072

29 670

27 580

53 581

27 507
26 661

49 551

25 858

61 839

46 982

23 611

59 732

58 852

57 184

57 272

56 783

44 426

43 433

43 614

43 334

43 630

43 808

22 803

21 737

20 927

20 372

19 950

18 911

25 241

24 240

22 576

21 938

22 005

21 803

21 314

20 752

7 844

7 595

7 264

7 918

6 886

6 608

6 559

6 448

6 309

6 248

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Vila Nova de Gaia

Porto

Gondomar

Santa Maria da Feira

Espinho

Gráfico 2. Evolução da população escolar em V. N. de Gaia e concelhos limítrofes, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)

Caracterização dos estabelecimentos de ensino no concelho de Vila Nova de Gaia
Relativamente à natureza de estabelecimento de ensino (público ou privado), no concelho de Vila Nova de
Gaia, verifica-se que:
• a percentagem de alunos matriculados no ensino privado, no período compreendido entre 2008/2009 e

2017/2018, tem oscilado entre os 26,7% e os 21,9%, sendo o valor correspondente ao ano escolar
2017/2018, de 24,2% (Gráfico 3);
• o número de estabelecimentos do ensino público, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018,
diminuiu de 148 para 126 (Gráfico 4);
• o número de estabelecimentos de ensino privado, em 2017/2018, era de 62, ou seja, representava 33,0%
dos estabelecimentos de ensino (Gráfico 4).
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Gráfico 3. Evolução do número de alunos matriculados no ensino secundário, de acordo com a natureza de estabelecimento de ensino,
entre 2008/09 e 2017/18. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 4. Evolução do número de estabelecimentos do ensino público e privado, entre 2008/09 e 2017/18. (fonte: DGEEC)

A Tabela 5 apresenta a distribuição do número de escolas, de acordo com o nível de ensino, e por natureza.
Tabela 5. Natureza dos estabelecimentos de ensino do concelho de V. N. de Gaia.
Nível de ensino

Ensino público

Ensino privado

Total

3.º ciclo do ensino básico

23

6

29

Ensino secundário

9

10

19

Ensino superior/politécnico

0

5

5

A nossa estratégia
Metodologia
A reflexão estratégica levada a cabo pelo Colégio de Gaia teve como objetivo último a definição do projeto
educativo para o desenvolvimento da instituição no triénio 2020/2023, medido por um conjunto de aspirações e
objetivos estratégicos, concretizáveis através de ações específicas, com intervenientes responsáveis pela sua
implementação.
Assim, com a realização deste exercício de reflexão, pretendeu-se identificar as principais oportunidades e
desafios futuros das instituições de ensino, e do Colégio de Gaia, em particular, para que a estratégia desenvolvida
se encontre alinhada com a envolvente externa e impactante no seu desenvolvimento. Para tal, foram identificadas
as capacidades consideradas como críticas para o aproveitamento das oportunidades e superação dos desafios
do setor, tendo em conta duas dimensões estruturais, nomeadamente:
• competências distintivas do Colégio, ou seja, aquelas que representam características de diferenciação

face à concorrência;
• recursos existentes que permitam potenciar e/ou reforçar essas competências.
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A identificação e consciencialização destas dimensões permitiram a definição de uma estratégia orientada para
a criação de valor para os seus stakeholders. Os resultados do trabalho analítico foram complementados com as
perspetivas de vários agentes externos referenciados pelo Colégio de Gaia que, direta ou indiretamente, interagem
com a instituição, permitindo acrescentar uma visão externa e testada que sustentasse o modelo.
A metodologia de gestão de desempenho utilizada teve como ponto de partida a definição dos valores, da
missão e visão da instituição, que devem ser traduzidos em objetivos estratégicos e drivers de valor (factos mensuráveis capazes de impactar a execução dos objetivos estratégicos e a criação de valor para a instituição). Após
a sistematização da estratégia, foram definidos indicadores de desempenho, relacionados com os diversos drivers
de valor, de modo a permitir mensurar a execução e sucesso da estratégia. Tendo em vista a concretização dos
objetivos definidos, a metodologia previu, ainda, a identificação de um conjunto de iniciativas e respetiva alocação
de recursos.
A elaboração do plano estratégico surge de um projeto que contemplou as seguintes fases:

Caracterização
da situação inicial

Reflexão
estratégica

Definição do modelo de
monitorização estratégico

Compreender o ambiente
interno e externo do Colégio
e identificar os fatores relevantes
para a discussão da estratégia.

Definir uma visão única e clara
do futuro do Colégio, e priorizar
as intervenções a realizar,
com base nos seus objetivos.

Identificar as relações causaefeito entre ações e resultados
e acompanhar indicadores
de desempenho relevantes.

PROJETO EDUCATIVO DO COLÉGIO DE GAIA 2020-2023

Entidades consultadas
Tendo como objetivo obter uma visão ampla das oportunidades e dos desafios que o setor da educação enfrenta, assim como uma análise independente das competências e condicionantes do Colégio de Gaia para reagir
aos mesmos estímulos, foram consultados um conjunto de agentes externos à própria instituição cujas apreciações, opiniões ou convicções constituíram um grande contributo para este projeto. Entre as entidades consultadas,
salientam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diocese do Porto;
docentes;
alunos;
unidades especializadas do Colégio;
funcionários;
pais/encarregados de educação;
antigos alunos;
antigos encarregados de educação;
entidades parceiras do Colégio de Gaia;
Câmara Municipal de Gaia.
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Linhas de orientação estratégica
O cumprimento da visão requer a definição de linhas de orientação estratégicas que pretendem constituir os
objetivos globais e gerais de uma instituição. Nesse sentido, o Colégio de Gaia definiu quatro eixos centrais que
visam orientar e alinhar a sua atuação e processo de tomada de decisão com a visão definida, contribuindo positivamente para a consecução da estratégia.
Pretende-se um Colégio:

• inclusivo e de cariz católico, promovendo uma educação moral e cívica,

Inclusivo e de
cariz católico
Formação
de qualidade
reconhecida

Atitude proativa
Caracterizado por
métodos e
competências
inovadores

Integridade
e lealdade
Próximo da
comunidade

Responsabilidade
Alicerçado numa gestão
eficiente e eficaz

que permita os alunos realizarem aprendizagens através de uma participação plural e responsável de todos, na construção de si como cidadão
e de uma sociedade justa, solidária e inclusiva, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos direitos humanos;
• de reconhecida qualidade, apresentando-se como um referencial nacional
dentro da área da educação, garantindo um nível pedagógico de excelência e apresentando elevados índices de sucesso escolar, contando com
um corpo de colaboradores proativo, motivado, colaborante, disponível,
competente, produtivo e com forte sentimento de pertença à instituição.

Onde:
• a formação dos seus ativos é uma área prioritária, desenvolvendo o trabalho em rede e de forma colaborativa, privilegiando a estabilidade dos
seus colaboradores.
• as atividades complementares do currículo são entendidas como ferramentas estruturantes para complementarem as aprendizagens e aperfeiçoarem competências, integradas num ambiente acolhedor, familiar, com
bem-estar escolar e social.

Alicerçado numa cultura:
• de proximidade com pais/encarregados de educação, agentes ativos no
percurso de formação dos alunos;
• de uma relação forte com entidades político-administrativas, autárquicas,
escolares, empresariais e da sociedade, em geral;
• de responsabilidade social, traduzida na realização de atividades de voluntariado social, de âmbito cultural, artístico, ambiental e científico.

Assente:
• na criação, desenvolvimento e manutenção de processos de comunicação e marketing eficientes e eficazes, dentro de parâmetros de qualidade;
• no controlo da estrutura de custos e expansão de oportunidades de receita;
• num sistema de garantia da qualidade alinhado com os princípios do
quadro de referência europeu de garantia da qualidade na educação e
formação profissional (EQAVET).
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Para cada um destes eixos estratégicos, foi delineado um conjunto de objetivos concretos, estruturados e
relacionáveis entre si, que visam destacar as áreas a intervencionar, com vista à criação de valor para o Colégio
e, consequentemente, alcançar a estratégia definida. Com vista a facilitar o seu entendimento e clarificar a sua
dimensão de intervenção, estes objetivos foram também enquadrados de acordo com as quatro perspetivas de
análise do balanced scorecard, nomeadamente: stakeholders, processos internos, desenvolvimento organizacional e sustentabilidade financeira.

Os nossos objetivos
Perspetiva dos stakeholders

Maximizar o número
de alunos em todos
os ciclos de ensino

O Colégio de Gaia assume que o aumento global do número de crianças na educação pré-escolar e
de alunos no ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) é um objetivo primordial para assegurar a estabilidade da massa crítica do corpo docente e a viabilidade financeira destes níveis de ensino.
Relativamente ao ensino secundário, o Colégio de Gaia pretende manter a aposta nos cursos com
planos próprios, bem como o número global de turmas, continuando a apresentar ofertas formativas
únicas e inovadoras, que respondam a áreas emergentes e diagnosticadas como necessárias ao
desenvolvimento regional e nacional.
O primeiro ano de cada ciclo de ensino merecerá especial atenção na captação de alunos, bem
como a sua fidelização à instituição.
O Colégio de Gaia pretende ser um referencial nacional dentro da área da educação.

Aumentar a notoriedade
da marca Colégio
O Colégio de Gaia pretende proporcionar aos alunos bem-estar escolar e social.

Aumentar a satisfação
dos alunos
O Colégio de Gaia pretende possuir um corpo de colaboradores com objetivos comuns, proativo,
motivado, colaborante, disponível, competente, produtivo, com forte sentimento de pertença à nossa
instituição.
Aumentar a satisfação dos
colaboradores do Colégio

Aumentar a satisfação
dos pais/encarregados de
educação com o Colégio

Legenda:

Formação de qualidade

O Colégio de Gaia pretende aumentar o grau de satisfação de pais/encarregados de educação, promovendo e reforçando o seu envolvimento como parceiros em todo processo educativo, comprometidos com o nosso projeto educativo.
Assim, temos como objetivo estabelecer uma aliança educativa que envolva pais/encarregados de
educação, alunos e docentes, no sentido de alcançarmos o sucesso educativo.

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Perspetiva dos processos internos

Promover o envolvimento
dos pais/encarregados de
educação

Promover a ligação com
a comunidade envolvente

Diversificar e dinamizar as
atividades complementares
do currículo dos alunos

Desenvolver processos de
marketing e comunicação

Conscientes de que as famílias podem intervir na dinâmica vivenciada no Colégio e contribuir para o
sucesso escolar, pretende-se promover uma cultura de proximidade com pais/encarregados de educação. Assim, será necessário fomentar estratégias de participação e cooperação, de modo a podermos encará-los como agentes ativos no percurso de formação dos alunos.

Desenvolver e acolher, com regularidade, atividades de âmbito cultural, artístico e científico e desenvolver parcerias com entidades externas.
Aprofundar as relações externas com entidades político-administrativas, autárquicas, escolares, empresariais e a sociedade, em geral, no sentido de reforçar a capacidade de intervenção do Colégio
de Gaia.
O Colégio de Gaia está consciente que as atividades complementares do currículo, a par das matérias curriculares estruturantes, são fundamentais para alcançar uma formação integral de qualidade.
Assim, o Colégio procurará, no próximo triénio, diversificar e dinamizar um conjunto de atividades,
em diferentes áreas, com o intuito de aprofundar todo o conhecimento adquirido dentro, e fora, da
sala de aula.
As atividades complementares são, portanto, entendidas como ferramentas estruturantes para complementarem o ensino e aperfeiçoarem competências.
É nosso objetivo promover a imagem institucional e, consequentemente, a notoriedade da marca
Colégio de Gaia, junto de potenciais públicos-alvo.
Neste contexto, será importante, por exemplo, dar a conhecer o Colégio e as iniciativas levadas a
cabo nos diferentes níveis de ensino (interna e externamente), desenvolver iniciativas em instituições de ensino, com vista à angariação de novos alunos.
Pretende-se que o Colégio de Gaia promova e acolha, com regularidade, atividades de voluntariado
social, expressão e divulgação cultural e científica e desenvolva parcerias com entidades externas.

Desenvolver iniciativas de
responsabilidade social

Promover formação
e a adoção de métodos
pedagógicos inovadores

Implementar um sistema
de gestão da qualidade

Legenda:

Formação de qualidade

O Colégio de Gaia assume a formação dos seus ativos, como uma área prioritária. Neste sentido,
proporcionará ações de formação, de acordo com os avanços tecnológicos e metodológicos, potenciando a aquisição de competências para a ampliação das capacidades dos docentes e, consequentemente, dos alunos.

A implementação do sistema de gestão da qualidade contribuirá para a adoção de uma abordagem
sistemática de modernização da oferta formativa, bem como de todos os processos conducentes ao
sucesso escolar. Assim, pretendem-se adotar instrumentos de gestão da qualidade que tenham em
consideração o contexto da educação e formação, como, por exemplo, o EQAVET.

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Perspetiva do desenvolvimento organizacional
Criar um ambiente mais acolhedor, modernizando e personalizando os espaços físicos do Colégio.

Modernizar as instalações
e os recursos

Reforçar competências
do corpo docente
e não docente

Melhorar os índices
de sucesso escolar

É uma preocupação permanente, por parte do Colégio de Gaia, que os colaboradores atualizem os
seus conhecimentos, de forma a desempenharem com maior eficácia e eficiência as suas funções.
O Colégio de Gaia pretende consolidar o corpo docente existente e, por outro lado, reforçá-lo,
quando necessário, com formadores especializados na componente de formação tecnológica dos
cursos do ensino secundário, com planos próprios.
O Colégio de Gaia pretende melhorar os índices de sucesso escolar, em cada nível de ensino, garantindo um elevado nível pedagógico. Para o efeito pretendemos promover e monitorizar o aperfeiçoamento contínuo da oferta formativa do Colégio de Gaia, com vista ao sucesso escolar, tendo
presente uma cultura de melhoria da qualidade e da responsabilização, ao nível de todos os intervenientes no processo ensino-aprendizagem.
Será importante monitorizar os indicadores e resultados, nomeadamente os que dizem respeito: às
classificações internas dos alunos nos diversos níveis de ensino; aos resultados dos exames nacionais; à taxa de conclusão dos cursos; à taxa de colocação após a conclusão dos cursos com planos
próprios (prosseguimento de estudos e empregabilidade); à taxa de alunos que completam o curso
com plano próprio e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de
educação e formação que concluíram; à taxa de empregadores que estão satisfeitos com os diplomados que completaram um curso com plano próprio.
O Colégio de Gaia pretende promover iniciativas/ações que contribuam para o aumento da motivação e produtividade dos nossos colaboradores, de acordo os objetivos do nosso projeto educativo,
fomentando o trabalho em rede, o conhecimento mútuo e a participação nas atividades internas.

Motivar colaboradores
O Colégio de Gaia pretende proporcionar aos alunos o bem-estar escolar e social, de modo a que
estejam motivados para a sua formação e consigam terminá-la com sucesso pessoal e académico.
Motivar alunos

Legenda:

Formação de qualidade

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz

Perspetiva da sustentabilidade financeira
O Colégio de Gaia pretende aumentar as receitas, através de iniciativas como, por exemplo, o aumento do número de inscrições na educação pré-escolar e no ensino básico, o incremento de fundos, patrocínios e mecenatos, e a exploração de ativos do Colégio.
Expandir as oportunidades
de receita do Colégio
O Colégio de Gaia pretende cumprir escrupulosamente os gastos definidos em orçamento, diminuir
os custos fixos e variáveis, bem como os custos com pessoal.
Controlar a estrutura
de custos do Colégio

Legenda:

Formação de qualidade

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz

PE.04/01

40

Projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica

Plano de ação
A definição do plano de ação pressupõe a identificação de um conjunto de iniciativas que, juntamente com a
alocação de recursos, permitem criar as condições para atingir os objetivos definidos e medir o desempenho face
às metas estabelecidas.
Desta forma, cada iniciativa está associada a um objetivo estratégico e considera um conjunto de stakeholders
a envolver, para garantir a sua concretização no horizonte temporal previsto.
Promover o envolvimento dos encarregados de educação.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Criar um núcleo de pais/encarregados de educação.

• Envolver todos os intervenientes no processo educativo,

Direção

Pais/encarregados
de educação

Realizar uma sessão de boas-vindas, com a apresentação do ano
escolar para a educação inicial.

Apoiar a integração de pais/encarregados de educação e
das crianças no Colégio.

Direção

Adjunto do diretor
pedagógico para a
educação pré-escolar
e o ensino básico
Coordenador da
educação inicial
Educadores de
infância

Realizar uma sessão de boas-vindas, com a apresentação do ano
escolar para os 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Apoiar a integração de pais/encarregados de educação e
alunos no Colégio.

Direção

Adjunto do diretor
pedagógico para a
educação pré-escolar
e o ensino básico
Coordenador da
educação inicial
Professores titulares
de turma
Diretores de turma

Realizar uma sessão de esclarecimento, no início do 2.º período, sobre o funcionamento dos 11.º e
12.º anos e dos percursos pós-secundário (FCT, PAT/PAP, integração no mundo do trabalho, prosseguimento de estudos).

Esclarecer os pais/encarregados sobre o funcionamento da
formação em contexto de trabalho (FCT), prova de aptidão
tecnológica/profissional (PAT/PAP), integração no mundo
do trabalho e prosseguimento de estudos.

Diretores de curso

Diretores de curso

Sessões/debates dirigidas aos
pais/encarregados de educação
(uma por nível de ensino).

Promover atividades de apoio à família e à sua participação na vida escolar.

Serviço de Psicologia
e Orientação
Núcleo de Animação
Pastoral

—

Sessão de esclarecimento sobre o
ensino secundário, dirigido aos
pais/encarregados de educação do
9.º ano do Colégio.

Esclarecer os pais/encarregados de educação dos alunos
do 9.º ano sobre as diversas modalidades de ensino existentes no ensino secundário.

Serviço de Psicologia
e Orientação

Coordenador dos
diretores de curso
Diretores de curso

Organizar dois dias comemorativos de datas simbólicas (dia da
Mãe e dia do Pai), dirigidos a todos os níveis de ensino, com o envolvimento dos encarregados de
educação.

Envolver os pais/encarregados de educação na vida escolar.

Coordenador da
educação inicial

Educadores de
infância

Convidar um encarregado de educação para realizar um encontro
temático com as crianças e os alunos da educação inicial, por ano
de escolaridade.

Desenvolver ações conjuntas com pais/encarregados de
educação, de forma a contribuir para a formação das crianças e a promover o envolvimento da família na vida escolar.

Coordenador da
educação inicial

Educadores de
infância
Professores titulares
de turma

de forma a contribuir para sucesso escolar dos alunos.
• Desenvolver ações conjuntas com a direção, docentes e
não docentes, com vista ao sucesso escolar dos alunos.
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Promover a ligação com a comunidade envolvente.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Realizar, semestralmente, uma reunião do conselho consultivo.

Promover o envolvimento institucional do Colégio de Gaia
com o tecido económico, social, científico, tecnológico e
cultural de Vila Nova de Gaia.

Diretor

Membros do conselho
consultivo

Participar, pelo menos, em seis
concursos/programas (ex.: Programa “A empresa” da Junior
Achievement; ToPAS; Ciência na
Escola; Parlamento Jovem; Olimpíadas; O Gaiense – Jornal “Melhor Escola”).

• Promover a ligação do Colégio ao meio envolvente.
• Incentivar o desenvolvimento de projetos em diferentes

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Diretores de curso
Docentes

Exposição anual de atividades (ExpoColgaia).

• Apresentar e promover os projetos desenvolvidos pelos

Direção

Comissão organizadora
da ExpoColgaia

Mostra de projetos desenvolvidos
no âmbito da prova de aptidão tecnológica/profissional (PAT/PAP),
durante o início do ano escolar seguinte.

• Apresentar e promover os projetos desenvolvidos por

Diretores de curso

—

Dia do Colégio.

Assinalar a existência do Colégio, reforçar a sua identidade
e promover o convívio ao nível da comunidade colegial.

Diretor

Comissão organizadora
do Dia do Colégio

Sessão solene de entrega de diplomas do ensino secundário.

Promover e reconhecer o desempenho académico dos alunos do ensino secundário do Colégio de Gaia.

Direção

Comissão organizadora
da sessão

Realizar uma cerimónia comemorativa destinada aos finalistas da
educação pré-escolar (festa de final de ano).

Celebrar o final do ano letivo com as crianças, pais/encarregados de educação e a equipa colegial, na passagem
para uma nova etapa da vida escolar.

Direção

Comissão
organizadora
da cerimónia

Realizar uma cerimónia comemorativa destinada aos finalistas do
1.º ciclo do ensino básico (missa e
jantar).

• Promover e reconhecer o desempenho académico dos

Direção

Comissão
organizadora
da cerimónia

Realizar uma cerimónia comemorativa destinada aos finalistas do
3.º ciclo do ensino básico (jantar
dançante).

Celebrar o final do ano letivo com as crianças, pais/encarregados de educação e equipa colegial, na passagem para
uma nova etapa da vida escolar.

Direção

Comissão
organizadora
da cerimónia

Realizar uma mostra bienal de ensino superior e formação.

Apoiar os alunos na definição e tomada de decisão do projeto académico e profissional.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Serviço de Psicologia
e Orientação
Diretores de curso

Efetuar, anualmente, uma exposição de artes (ex.: fotografia, pintura, desenho), em parceria com
entidades e/ou artistas.

Promover a ligação do Colégio, ao nível dos diferentes níveis de ensino, com a comunidade artística envolvente.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar de
Artes e Construção Civil

Realizar uma exposição de posters
científicos, no âmbito da disciplina
de Projeto Tecnológico e da prova
de aptidão tecnológica/profissional
(PAT/PAP), em parceria com instituições de ensino superior.

Partilhar e disseminar o conhecimento resultante dos trabalhos desenvolvidos junto da comunidade colegial e comunidade envolvente.

Diretores de curso

—

Dinamizar exposições na sala de
atendimento aos pais/encarregados de educação.

Partilhar junto de pais/encarregados de educação, trabalhos desenvolvidos pelas crianças da educação inicial e do
ensino básico 2/3.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Diretores de curso
Coordenador da
educação inicial
Diretores de turma
do ensino básico 2/3

áreas do saber científico, técnico e tecnológico, e promover o intercâmbio, nomeadamente com a comunidade científica.
• Promover a integração de saberes através de exemplos
da sua aplicação contextualizada.
• Estimular o pensamento crítico; o pensamento criativo; a
autonomia, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal.
alunos nos diferentes cursos e níveis de ensino.
• Permitir à comunidade local, e à população em geral, o
contacto com os resultados das aprendizagens potenciadas pelos nossos cursos.
• Promover a interação entre a comunidade educativa e
organizações locais, favorecendo a ligação ao mercado
de trabalho.
alunos nos diferentes cursos, no âmbito da PAT/PAP.
• Permitir à comunidade colegial o contacto com os resultados das aprendizagens potenciadas pelos nossos cursos.

alunos.
• Celebrar o final do ano letivo com as crianças, pais/encarregados de educação e equipa colegial, na passagem
para uma nova etapa da vida escolar.
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Promover a ligação com a comunidade envolvente.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Promover um encontro anual com
antigos alunos, por curso (ensino
secundário).

Estimular uma cultura de proximidade com os antigos alunos, potenciando ligações estratégicas entre o Colégio e o
meio envolvente.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Diretores de curso

Desenvolver um programa intitulado “Contributo dos jovens para o
envelhecimento ativo da comunidade (atividades de saúde; bemestar e lazer; rastreios de saúde)”.

• Promover a ligação com a comunidade envolvente sé-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Diretores de curso
Docentes dos cursos
de Animação e Gestão
Desportiva,
Tecnologias da Saúde,
e Tecnologias e
Segurança Alimentar

Promover dois encontros com escritores de literatura infantojuvenil.

• Promover a leitura, assumindo-a como fator de desen-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Português
Serviço de biblioteca
escolar

Reeditar a LAN Party.

Permitir o convívio entre alunos e a restante comunidade
envolvente, possibilitando momentos de lazer e de troca de
experiências entre os diversos intervenientes através da informática.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Informática

nior, através de ações promotoras de um envelhecimento ativo.
• Proporcionar o desenvolvimento de competências nos
alunos no âmbito da avaliação e monitorização de atividades relacionadas com o bem-estar e saúde.
• Identificar o papel que os jovens podem ter na implementação de estilos de vida saudáveis, promovendo um
envelhecimento ativo, alinhado com as preocupações
atuais.
volvimento individual e de progresso coletivo.
• Criar um ambiente sociável favorável à leitura.
• Estimular o prazer de ler.
• Consolidar e ampliar o papel da biblioteca escolar no desenvolvimento de hábitos de leitura.

Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Participar numa ação do Programa
Erasmus +.

Construir parcerias estratégicas, visando a troca de experiências educativas, a construção e a partilha de projetos
inovadores, a mobilidade de docentes e de alunos, ao serviço do aumento da qualidade e da dimensão europeia da
educação.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa
Diretores de curso

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

• Promover a consciencialização para a União Europeia,

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa
Diretores de curso
Docentes dos grupos
disciplinares de
História, Inglês
e Economia

Reeditar o projeto “BEST” – realizar
trabalhos de investigação, no âmbito da formação bioética (estratégias e instrumentos nas ciências da
vida e do meio), em parceria com a
Universidade Católica (Porto).

• Desenvolver a formação bioética e a investigação.
• Estimular o pensamento crítico, compreendendo proces-

Grupo disciplinar
de Educação Moral
e Religiosa

Diretores dos cursos
de Análises
Químico-Biológicas,
Tecnologias da Saúde,
e Tecnologias e
Segurança Alimentar

Projeto STRAPLEX (STRAtospheric PLatform EXperiment) – Colgaia BEE.

• Incentivar o desenvolvimento de projetos na área da en-

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Diretor do curso
de Eletrónica,
Telecomunicações
e Computadores

Direção

Diretores de turma

para a democracia parlamentar europeia e para a importância do voto nas eleições europeias.
• Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia, em geral, e o Parlamento Europeu, em particular.

sos e fenómenos científicos que permitam a tomada de
decisão e a participação em fóruns de cidadania.
• Desenvolver o saber científico.
• Promover a ligação da escola ao meio envolvente.

•

•
•

•

Criar o suplemento ao diploma,
onde são registadas todas as atividades de enriquecimento de curricular (AEC), em que o aluno participa, com assiduidade e aproveitamento.

genharia.
Articular os conhecimentos adquiridos em múltiplas disciplinas, com a realização de atividades no domínio aeroespacial.
Incentivar a cooperação entre os diversos cursos com
planos próprios no desenvolvimento de projetos comuns.
Promover o intercâmbio, nomeadamente com a comunidade científica, na realização de provas de aptidão tecnológica/profissional.
Promover a ligação da escola com o meio envolvente.

Criar um documento complementar ao diploma que é conferido no final de um programa de estudos e em que constem as AEC, em que o aluno participou ao longo do curso.
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Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Dinamizar a aprendizagem por
projetos, orientada para o 1.º ciclo
do ensino básico, explorando, por
exemplo, áreas de competências
relacionadas com o raciocínio e resolução de problemas; a comunicação; os pensamentos crítico e
criativo; o relacionamento interpessoal; o desenvolvimento pessoal e
a autonomia; o bem-estar, saúde e
ambiente; o saber científico e técnico; as sensibilidades estética e
artística.

• Promover melhores aprendizagens para alcançar o su-

Coordenador da
educação inicial

Professores titulares
de turma

Articulação curricular – definir,
anualmente, um projeto integrador,
por curso (ensino secundário),
com reflexo na avaliação dos alunos (13 projetos).

Promover a articulação entre as várias disciplinas das componentes de formação dos cursos do ensino secundário,
com o recurso a projetos orientados para a Cidadania e
Desenvolvimento, contribuindo para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem
e exercem os seus direitos e deveres, em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.

Direção

Diretores de curso

Natação (AEC), destinada à educação inicial.

• Proporcionar a habituação ao meio aquático aos alunos

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Professores
de natação

Mini-futebol (AEC), destinado aos
1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

Promover a competição desportiva entre os jovens dos 1.º
e 2.º ciclos do ensino básico e desenvolver o espírito de
equipa e o convívio entre os alunos.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Educação Física

Andebol feminino (AEC), destinado
aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.

Promover a competição desportiva entre os jovens do ensino básico e do ensino secundário, e desenvolver o espírito de equipa e o convívio entre os jogadores.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo Desportivo
do Colégio de Gaia

Oficina de xadrez (AEC), destinada aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário.

Desenvolver, através da prática do jogo de xadrez, habilidades como a memória, a concentração, o planeamento e
a tomada de decisões.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Professor de xadrez

Projeto Inventors (AEC), destinado
aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.

Promover o contacto dos jovens dos sete aos 14 anos com
a tecnologia eletrónica analógica e digital.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

Filosofia com crianças e jovens
(AEC), destinada ao 1.º ciclo do
ensino básico.

• Desenvolver os pensamentos crítico, autónomo e cria-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Coordenador da
educação inicial

Oficina de fotografia (AEC), destinada aos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.

Promover, junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, o gosto pela fotografia e pela observação intencional do meio físico e social.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar de
Artes e Construção Civil

Oficina de Magia (AEC), destinada
aos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

Desenvolver a motricidade fina e a capacidade motora dos
alunos, bem como melhorar a expressão oral e a comunicação e estimular o raciocínio.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

Teatro musical “Ao Palco” (AEC),
destinado aos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e ensino secundário.

• Desenvolver nos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Português

Dança Kids (AEC), destinada à
educação inicial.

• Sensibilizar as crianças para a postura, controlo e ex-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

Oficina de danças de salão (AEC),
destinada aos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do
ensino básico e ensino secundário.

• Estimular a sensibilidade artística.
• Desenvolver o gosto pela dança e o relacionamento in-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

cesso educativo.
• Motivar os alunos.

da educação pré-escolar e do ensino básico.
• Aprender as técnicas de natação.
• Participar nos Jogos Juvenis de Gaia.

tivo dirigido.
• Desenvolver capacidades argumentativas.
• Compreender a importância de ouvir os outros, compreender e ser compreendido.

básico e do ensino secundário a consciência e sentido
estético.
• Aprender estruturas dramáticas e códigos teatrais e musicais.
• Apresentar à comunidade escolar o trabalho desenvolvido ao longo da atividade.
pressão corporal.
• Aprender a noção de ritmo.
• Realizar a construção de coreografias.

terpessoal.
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Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Ateliê lúdico-pedagógico (AEC),
destinado ao 1.º ciclo do ensino
básico.

• Desenvolver atividades criativas, envolvendo a experi-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Coordenador da
educação inicial

Orientação para as tarefas escolares, destinada ao 1.º ciclo do ensino básico.

• Criar hábitos de trabalho individual.
• Proporcionar aos alunos a capacidade de ultrapassarem

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Coordenador da
educação inicial

mentação diversificada de suportes materiais e técnicas
de artes plásticas, nomeadamente a pintura, o desenho
e a escultura.
• Explorar as potencialidades do corpo, da voz, e desenvolver atividades que promovam o gosto pela música e a
criação musical.

as suas dificuldades.

• Aprender a organizar-se de forma lúdica.

Clube de leitura (AEC), destinado
ao 1.º ciclo do ensino básico.

• Promover a leitura, assumindo-a como fator de desen-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Coordenador da
educação inicial

Oficina de Cultura Clássica (AEC),
destinada aos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

• Incutir os valores da virtude e do caráter, da resiliência e

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Português

Atividades no âmbito das férias escolares (Natal, Páscoa e Verão),
destinada à educação pré-escolar
e ao ensino básico.

• Promover o convívio entre alunos da educação pré-es-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Docentes da educação
inicial
Docentes dos 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico

Desenvolver uma atividade destinada aos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, na área das Ciências.

• Despertar o gosto pela pesquisa e saberes científicos.
• Proporcionar experiências no campo das Ciências.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Grupo disciplinar
de Biologia e Geologia

volvimento individual e social.
• Desenvolver estratégias que permitam o desenvolvimento de competências e o gosto pela leitura.
• Estimular a troca de pontos de vista sobre um livro (ou
parte), um autor ou um tema.

da esperança.
• Estimular nos alunos o gosto para o estudo das línguas
latina e grega.
• Identificar a presença das línguas clássicas no dia a dia.
colar e dos diferentes ciclos do ensino básico.
• Recriar novas formas de aprendizagem e lazer.

Desenvolver os processos de marketing e comunicação.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Criar um Gabinete de Comunicação e Imagem.

Planificar e gerir as tarefas ao nível da comunicação interna, relações públicas e comunicação, assessoria de imprensa e imagem.

Direção

—

Criar um Plano de Comunicação.

Definir políticas e estratégias de comunicação e imagem, a
nível interno e externo, de forma a garantir o fluxo interno
de informação institucional, de modo eficaz, e a promover
a notoriedade do Colégio junto da comunidade envolvente.

Gabinete de
Comunicação

—

Criar uma newsletter mensal sobre
as atividades do Colégio.

Divulgar notícias, artigos e conteúdos relevantes da vida
do Colégio, junto das comunidades interna e externa.

Gabinete de
Comunicação

—

Criar uma publicação anual “Colgaia News”.

Criar, anualmente, uma revista, com o intuito de divulgar
notícias, artigos, entrevistas e conteúdos relevantes da
vida do Colégio, ao longo do ano, junto das comunidades
interna e externa.

Gabinete de
Comunicação

—

Divulgar as iniciativas realizadas
no Colégio de Gaia, através das
redes sociais (páginas da Internet,
do Facebook e do Instagram).

Divulgar notícias, artigos e conteúdos relevantes da vida
do Colégio, junto da comunidade interna e externa.

Gabinete de
Comunicação

—

Publicitar o Colégio de Gaia em
outdoors e grandes superfícies,
colocados em locais estratégicos
no momento das pré-inscrições.

Divulgar a oferta formativa do Colégio de Gaia.

Gabinete de
Comunicação

—

Criar um manual de acolhimento e
conduta (alunos e colaboradores).

• Facilitar a integração e sociabilização no Colégio, contri-

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Consultor da
Qualidade

buindo para um bom ambiente de trabalho.
• Disponibilizar, de forma acessível e clara, toda a informação relevante sobre a instituição, em termos da sua
estrutura, recursos humanos, valores, regras e outras
disposições normativas consideradas importantes.
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Desenvolver os processos de marketing e comunicação.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Promover um jantar anual, por
curso, com antigos alunos do ensino secundário.

Promover uma cultura de proximidade com os antigos alunos que tenham frequentado os cursos do ensino secundário do Colégio.

Diretores de curso

—

Estabelecer e publicitar parcerias
com instituições situadas na envolvente do Colégio de Gaia.

Manter as existentes e estabelecer novas parcerias com
Instituições que “tragam” valor acrescentado a ambas as
partes.

Direção

—

Promover reuniões com pais/encarregados de educação de instituições privadas do concelho de V.
N. de Gaia e regiões limítrofes,
que possuam, exclusivamente,
creche.

Divulgar e angariar crianças para a educação pré-escolar
do Colégio.

Direção

Coordenador da
educação inicial

Promover reuniões com pais/encarregados de educação de instituições privadas do concelho de V.
N. de Gaia e regiões limítrofes,
que possuam, apenas, educação
pré-escolar.

Divulgar e angariar crianças para o 1.º ano do ensino básico.

Direção

Coordenador da
educação inicial

Promover reuniões com pais/encarregados de educação de instituições privadas do concelho de V.
N. de Gaia e regiões limítrofes, no
ano terminal do 1.º ciclo do ensino
básico (4.º ano).

Divulgar e angariar crianças para o 5.º ano do ensino básico.

Direção

—

Participar, anualmente, numa mostra de atividades de grande projeção (ex.: Mostra da Oferta Formativa e Educativa do Concelho de
Vila Nova de Gaia; Qualifica –
Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego).

Promover o Colégio de Gaia junto da comunidade envolvente.

Direção

—

Participar em três feiras de orientação vocacional (envolvendo alunos,
nomeadamente, dos cursos com
menor número de candidatos).

Divulgar a oferta educativa do Colégio de Gaia.

Serviço de Psicologia
e Orientação

—

Promover reuniões com as associações de pais da educação inicial
do concelho de V. N. de Gaia e regiões limítrofes.

Divulgar os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, do Colégio de
Gaia.

Direção

—

Promover reuniões com as associações de pais de escolas do 3.º ciclo
do ensino básico do concelho de V.
N. de Gaia e regiões limítrofes.

Divulgar os cursos com planos próprios do Colégio de
Gaia.

Serviço de Psicologia
e Orientação

—

Desenvolver iniciativas de responsabilidade social.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Promover o Fundo de Apoio Social, para apoio às famílias carenciadas (ex.: roupa, géneros alimentícios, livros escolares, bens
de 1.ª necessidade).

Apoiar alunos e respetivas famílias carenciados.

Núcleo de Animação
Pastoral

—

Participar nas campanhas do
Banco Alimentar.

Imbuir os alunos e restante comunidade colegial do espírito
solidário e apoiar a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares na luta contra o desperdício e na recolha de bens
alimentícios para os levar a quem tem carências alimentares.

Núcleo de Animação
Pastoral

—

Participar nas campanhas da Cáritas.

Imbuir os alunos e restante comunidade colegial do espírito
fraterno para com os mais necessitados, contribuindo para
uma sociedade solidária, participativa, livre e justa, onde
prevaleça a dignidade humana.

Núcleo de Animação
Pastoral

—
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Desenvolver iniciativas de responsabilidade social.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Participar na campanha do Pirilampo Mágico.

Incutir nos alunos e restante comunidade colegial o espírito
solidário, apoiando a angariação de fundos para as CERCI,
cooperativas que dão apoio a crianças com deficiência
mental e com carências económicas.

Núcleo de Animação
Pastoral

—

Realizar, anualmente, um sarau
solidário, durante o 2.º período.

Recolher bens para apoio a instituições de solidariedade
social e voluntariado da região onde o Colégio se encontra
inserido.

Núcleo de Animação
Pastoral

Comissão
organizadora
do sarau

Participar em iniciativas promovidas pela Liga Portuguesa contra o
Cancro – Movimento “Onda Rosa”.

• Promover a consciencialização sobre a doença e parti-

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

Realizar, anualmente, um seminário sobre voluntariado, ações de
solidariedade, projetos de empreendedorismo social, com o envolvimento de antigos alunos.

Incutir nos alunos e restante comunidade colegial, o espírito solidário e dinamizar o empreendedorismo social.

Núcleo de Animação
Pastoral

—

Promover três celebrações, no decorrer do ano litúrgico.

Celebrar a vida, valorizando a dimensão festiva da fé, em
comunidade colegial.

Núcleo de Animação
Pastoral

Capelão do Colégio

Realizar uma campanha de sensibilização e educação ambiental, no
âmbito do programa Eco-Escolas.

• Promover a tomada de consciência, a alteração de com-

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Alunos
Docentes
Não docentes
Pais/encarregados
de educação
Representantes
do município e de
outros setores

Reduzir o volume de papel (diminuir o número de impressões e evitar a duplicação de documentos).

Contribuir para a redução de custos e minimizar o impacto
ambiental resultante da utilização do papel.

Direção

—

Promover, anualmente, uma campanha de sensibilização da comunidade educativa para a poupança
energética e contra o desperdício
(ex.: desligar as luzes no final da
aula; desligar os PC’s e equipamentos na última aula do dia; reduzir o
consumo desnecessário de água).

Consciencializar a comunidade educativa para o uso adequado dos recursos hídrico e energético, através da adoção de hábitos diários que visem a poupança destes bens
essenciais.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Coordenador da
educação inicial
Docentes da educação
inicial
Docentes do grupo
disciplinar de Biologia
e Geologia

Melhorar a eficiência energética do
edifício do Colégio

Diminuir os custos e minimizar o impacto ambiental.

Direção

—

Promover a separação de lixo, colocando, para o efeito, caixotes nos
espaços de circulação (inicialmente,
no ensino básico, e alargar gradualmente ao ensino secundário).

Sensibilizar a população colegial, relativamente à importância da separação dos resíduos produzidos.

Direção

Professores titulares
de turma

lhar informações sobre o cancro de mama.
• Sensibilizar a população escolar para a temática da prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama.

portamentos e a promoção de hábitos ambientais corretos.
• Sensibilizar a população colegial relativamente à importância da separação dos resíduos produzidos e da importância da preservação do ambiente.
• Promover a participação de crianças e jovens na tomada
de decisões envolvendo-os na construção de uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis.

Promover a formação e a adoção de métodos pedagógicos inovadores.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Aderir à flexibilidade curricular proposta pelo Ministério da Educação,
no 1.º ciclo do ensino básico.

Promover melhores aprendizagens para alcançar o sucesso educativo.

Coordenador da
educação inicial

Professores titulares
de turma

Dotar as turmas dos 1.º, 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico, de meios
digitais para apoio à lecionação.

Promover a utilização das novas tecnologias como meio didático de apoio ao processo ensino-aprendizagem.

Direção

—

Ministrar durante as interrupções
letivas, e ao longo de duas semanas após a conclusão do ano letivo, sessões de apoio destinadas
aos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico, com mais dificuldades.

Diminuir o insucesso escolar, através de mecanismos de
recuperação, que permitam acompanhar os alunos da educação inicial e do ensino básico, com dificuldades de
aprendizagem e em risco de abandono escolar.

Coordenador da
educação inicial

Professores titulares
de turma
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Promover a formação e a adoção de métodos pedagógicos inovadores.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Ministrar sessões de apoio, de caráter obrigatório, destinadas aos
alunos do ensino secundário que
apresentem mais dificuldades nas
disciplinas da formação geral e científica.

Diminuir o insucesso escolar, através de mecanismos de
recuperação, que permitam acompanhar os alunos do ensino secundário, com dificuldades de aprendizagem e em
risco de abandono escolar.

Direção

Grupos disciplinares
das componentes
de formação geral
e científica

Ministrar sessões de apoio destinadas aos alunos do ensino secundário nas disciplinas de acesso
ao ensino superior (com 14 valores
ou mais).

Melhorar os resultados globais nos exames nacionais do
ensino secundário.

Direção

Grupos disciplinares

Facultar a certificação internacional, ao nível da língua inglesa,
através da Cambridge School.

Preparar os alunos para exames de língua inglesa, internacionalmente reconhecidos por diversas instituições.

Direção

Grupo disciplinar
de Inglês

Dotar o Serviço de Psicologia e
Orientação de testes de avaliação
psicológica, mais atualizados e diversificados, necessários ao desempenho da sua atividade.

Reforçar os instrumentos de avaliação ou medição das características psicológicas, colocados à disposição dos psicólogos do Serviço de Psicologia e Orientação.

Direção

Serviço de Psicologia
e Orientação

Desenvolver um projeto destinado
ao 5.º ano de escolaridade sobre
as competências relacionadas com
o saber ser, o saber estar e ao nível do estudo.

Desenvolver competências associadas ao relacionamento
interpessoal, ao desenvolvimento pessoal e autonomia, e
das metodologias e técnicas do estudo.

Serviço de Psicologia
e Orientação

Diretores de turma

Desenvolver um projeto destinado
ao 10.º ano de escolaridade sobre
as competências relacionadas com
o saber ser, o saber estar e ao nível do estudo.

Desenvolver competências associadas ao relacionamento
interpessoal, ao desenvolvimento pessoal e autonomia, e
das metodologias e técnicas do estudo.

Serviço de Psicologia
e Orientação

Diretores de curso
Diretores de turma

Desenvolver e promover o projeto
“Transitions&trajectories – 2T4Future”

• Preparar os alunos, futuros diplomados, para a transição

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa
Serviço de Psicologia
e Orientação

—

•
•

•

•

“pós-secundário”.
Apoiar os alunos, no final de cada ciclo de estudos, na
transição para o ciclo seguinte.
Apoiar na definição e tomada de decisão do projeto académico e profissional, a partir de um melhor conhecimento de si e do mundo.
Estimular a articulação entre as diferentes componentes
de formação e a integração de saberes, através da concretização de projetos de caráter inter e transdisciplinar.
Promover a aproximação da comunidade educativa com
a comunidade envolvente (instituições de ensino superior, empresas e outros empregadores).

Divulgar, junto dos colaboradores
docentes e não docentes, e dos
pais/encarregados de educação,
informação sobre as funções e os
horários dos serviços especializados: Serviço de Psicologia e Orientação, Gabinete de Inserção na
Vida Ativa e Mediação Educativa.

Dar a conhecer à comunidade colegial as funções e os horários das unidades orgânicas: Serviço de Psicologia e Orientação, Gabinete de Inserção na Vida Ativa e Mediação
Educativa.

Serviço de Psicologia
e Orientação

—

Reunião anual, no início do ano
escolar, com os docentes acompanhantes da formação em contexto
de trabalho (FCT).

Apresentar aos docentes acompanhantes a legislação, os
procedimentos e os instrumentos necessários à operacionalização da FCT.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

—

Implementar um sistema de gestão da qualidade.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Implementar o sistema de garantia
da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.

• Dar tradução prática ao que se encontra estatuído no

Observatório da
Qualidade – EQAVET

Diretor financeiro
Chefe da secretaria

Quadro EQAVET, instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009.
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Implementar um sistema de gestão da qualidade.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

• Contribuir para a maior atratividade e notoriedade dos

•
•

•

•

•

Outros intervenientes
Serviço de Psicologia
e Orientação
Consultor da
Qualidade

cursos com planos próprios, junto dos jovens e encarregados de educação.
Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua
da qualidade assente em práticas de autoavaliação.
Garantir a articulação da política de garantia e melhoria
contínua da qualidade com os objetivos estratégicos do
Colégio de Gaia.
Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do EQAVET, atendendo às
quatro fases do ciclo de qualidade, aos critérios de qualidade EQAVET e aos respetivos descritores indicativos.
Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a atividade desenvolvida e refletir esse exercício, na melhoria contínua
das práticas de gestão do Colégio de Gaia.
Alcançar o selo EQAVET, que comprova que o sistema
de garantia da qualidade do operador de EFP se encontra alinhado com o Quadro Europeu.

Normalizar, codificar os documentos utilizados no Colégio de Gaia.

• Criar documentos modelo que respeitem a imagem grá-

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Consultor da
Qualidade

Organizar os documentos normalizados/codificados, num repositório
documental.

• Evitar a proliferação de documentos em papel e conse-

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Consultor da
Qualidade

Promover a saúde, higiene e segurança no trabalho – uso de indumentária definida e adequada aos
laboratórios, oficinas e entidades
de acolhimento, no âmbito da formação em contexto de trabalho
(ex.: batas e óculos de proteção).

• Promover a segurança, higiene e saúde nos locais de

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Diretor de recursos
humanos

fica do Colégio.
• Procurar a harmonização documental.
• Prevenir o erro no preenchimento.

quentes custos.
• Permitir a gestão de conteúdos de forma colaborativa.
• Preservar a memória institucional.
• Agilizar os processos.
trabalho.
• Assegurar a integridade física e psíquica dos docentes,
não docentes e dos alunos, assim como a prevenção
dos riscos profissionais, de forma a diminuir os acidentes
de trabalho e as doenças profissionais.

Modernizar as instalações e os recursos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Construir e equipar o edifício referente à creche e à sala de acolhimento das crianças da educação
inicial.

Dotar a creche das infraestruturas necessárias ao seu funcionamento.

Diretor

Adjunto do diretor
pedagógico para a
educação pré-escolar
e o ensino básico
Coordenador da
educação inicial

Remodelar a sala de atendimento
a pais/encarregados de educação,
com sala de espera, criando condições para a exposição de trabalhos dos alunos.

Melhorar as condições de atendimento aos pais/encarregados de educação.

Diretor

—

Remodelar as instalações sanitárias e dotá-las de bens de higiene.

Melhorar as infraestruturas sanitárias.

Diretor

—

Ampliar o espaço da biblioteca, criando dois espaços (um para o estudo individualizado, e outro para o
desenvolvimento de trabalhos de
grupo e pesquisa) e aumentar o
espaço de arquivo.

Dotar a biblioteca de um espaço físico complementar, de
modo a permitir o estudo individualizado e o desenvolvimento de trabalhos de grupo e pesquisa, bem como aumentar o espaço de arquivo.

Diretor

—

Remodelar o espaço da secretaria.

Remodelar o espaço da secretaria, nomeadamente no que
diz respeito à disposição do mobiliário, de forma a facilitar
e a garantir privacidade do atendimento.

Diretor

—
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Modernizar as instalações e os recursos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Reestruturar o mobiliário das salas
de aula.

Melhorar as condições das salas de aula.

Diretor

—

Rever o telhado do edifício.

Melhorar as condições de isolamento e contribuir para a reabilitação sustentável do edifico.

Diretor

—

Isolar termicamente as salas de
aula.

Melhorar as condições de isolamento e contribuir para a reabilitação sustentável do edifico.

Diretor

—

Instalar lâmpadas de baixo consumo.

Reduzir o consumo energético.

Diretor

—

Instalar painéis solares.

Reduzir o consumo energético e contribuir para a reabilitação sustentável do edifico.

Diretor

—

Criar duas “salas de aula do futuro”: uma para o ensino básico, e
uma para o ensino secundário.

Promover a melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar.

Diretor

Equipa de Formação e
Inovação Pedagógica

Criar uma sala de recobro e de
emergência.

Disponibilizar um local onde os alunos, em caso de acidente ou indisposição, permaneçam durante algum tempo,
sob vigilância sistemática e onde lhes possam ser prestados os primeiros socorros.

Diretor

—

Construção de um ginásio.

Reforçar as infraestruturas desportivas do Colégio.

Diretor

—

Requalificar os pavilhões A e B
(balneários, paredes e símbolo do
Colégio, porta de acesso ao marcador do pavilhão A, arrecadações
do material desportivo).

Criar melhores condições nos pavilhões A e B, para os praticantes da atividade física.

Diretor

—

Montar uma cobertura sobre o polidesportivo em betuminoso (espaço
desportivo exterior).

Melhor as condições destinadas à prática desportiva.

Diretor

—

Promover a limpeza e a manutenção do campo de relva sintética.

Manter as condições ideais para prática desportiva.

Diretor

—

Atribuir nomes aos espaços de
sala de aula (salas e laboratórios)

Reforçar a identidade de cada espaço de sala de aula, de
acordo com a área de lecionação.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Reabilitar os espaços de circulação
do Colégio e recreios, com mensagens de caráter pedagógico.

Proporcionar um ambiente pedagógico acolhedor, inclusivo
e familiar.

Diretor

—

Colocar bancos nos corredores de
acesso às salas de aulas.

Dotar os espaços de espera e de circulação de melhores
condições.

Diretor

—

Substituir os cacifos.

Disponibilizar aos alunos um espaço moderno e mais apelativo, para que possam guardar, com segurança, livros
e/ou outro material escolar.

Diretor

—

Criar espaços de lazer adequados
aos alunos dos diferentes níveis
de ensino.

Disponibilizar espaços que proporcionem o convívio e a interação entre os alunos.

Diretor

—

Mobilar a sala de espera do Serviço de Psicologia e Orientação.

Tornar sala de espera do Serviço de Psicologia e Orientação, um espaço mais acolhedor, moderno e reservado.

Diretor

—

Reforçar o espólio literário da biblioteca, solicitando aos delegados
de grupo disciplinar, a indicação
de bibliografia (ex.: livros, revistas,
etc.) e bases de dados eletrónicas.

Reforçar os recursos literários colocados à disposição de
alunos e docentes.

Direção

Serviço de biblioteca
escolar

Adquirir uma ferramenta informática específica para a gestão integrada de bibliotecas.

Informatizar a biblioteca, proporcionando um serviço com
qualidade acrescida aos seus utentes.

Direção

Serviço de biblioteca
escolar

Reforçar as competências do corpo docente e não docente.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Criar uma equipa educativa para a
creche.

Dotar a creche dos recursos humanos necessários ao seu
funcionamento.

Direção

Coordenador da
educação inicial
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Reforçar as competências do corpo docente e não docente.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Criar uma equipa de formação interna, responsável pela dinamização das ações de formação internas e externas.

Rentabilizar os recursos humanos da instituição e reforçar
as do corpo docente e não docente do Colégio de Gaia.

Direção

Equipa de Formação e
Inovação Pedagógica

Criar um plano anual de formação,
dirigido aos colaboradores internos.

Elaborar um plano de formação, que contemple as 40 horas de formação anuais, dirigido aos colaboradores do Colégio de Gaia.

Equipa de Formação e
Inovação Pedagógica

Diretor de recursos
humanos

Intensificar a formação contínua.

Reforçar as competências do corpo docente e não docente
do Colégio de Gaia.

Equipa de Formação e
Inovação Pedagógica

Diretor de recursos
humanos

Jornadas de Inovação Pedagógica.

Promover a inovação e a qualidade nas práticas pedagógicas no Colégio de Gaia.

Equipa de Formação e
Inovação Pedagógica

—

Rever as funções associadas aos
diferentes serviços, setores e cargos.

Rever e definir, periodicamente, as responsabilidades, as
competências técnicas e comportamentais que se pretendem de cada serviço, setor e cargo.

Diretor de recursos
humanos

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Promover uma ação anual de reflexão sobre o funcionamento do
Colégio, com representantes dos
vários setores internos.

• Recolher sugestões e identificar áreas de melhoria.
• Fortalecer os pontos positivos e oportunidades.
• Definir prioridades de atuação.

Direção

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Consciencializar, explicitar objetivos, funções e responsabilidades
de cada colaborador, valorizando o
seu trabalho.

Evidenciar a importância do trabalho desempenhado por
cada colaborador para o bom funcionamento organizacional.

Direção

Diretor de recursos
humanos
Núcleo de Gestão
da Qualidade

Avaliar o funcionamento dos diferentes ciclos de ensino, através de
inquéritos por questionário.

• Recolher sugestões e identificar áreas de melhoria.
• Fortalecer os pontos positivos e oportunidades.
• Definir prioridades de atuação.

Direção

Núcleo de Gestão
da Qualidade
Gabinete de Inserção
na Vida Ativa
Serviço de Psicologia
e Orientação

Melhorar os índices de sucesso escolar3.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Monitorizar os indicadores
EQAVET e identificar áreas de melhoria.

• Monitorizar os indicadores e resultados, nomeadamente

Observatório da
Qualidade – EQAVET.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

os que dizem respeito: às classificações internas dos
alunos nos diversos níveis de ensino; aos resultados dos
exames nacionais; à taxa de conclusão dos cursos; à
taxa de colocação após a conclusão dos cursos com planos próprios (prosseguimento de estudos e empregabilidade); à taxa de alunos que completam o curso com
plano próprio e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram; à taxa de empregadores que estão satisfeitos com os diplomados que completaram um
curso com plano próprio.
• Encontrar estratégias de melhoria.

Motivar os colaboradores.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Promover a autoavaliação.

• Promover a melhoria da qualidade do trabalho desenvol-

Direção

—

vido.
• Assegurar o sucesso educativo promovendo uma cultura
de qualidade, exigência e responsabilidade.
• Valorizar o papel dos vários membros da comunidade
educativa.

O plano de ação associado a este objetivo encontra-se mais pormenorizado no documento homólogo, elaborado no âmbito do processo de alinhamento do
sistema de gestão da qualidade em implementação no Colégio de Gaia, com o Quadro EQAVET.
3
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Motivar os colaboradores.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Recolher sugestões de ações de
formação indicadas pelos diferentes setores do Colégio.

Contribuir para a definição do plano anual de formação.

Direção

Responsáveis
pelos setores

Melhorar o processo interno de comunicação.

Definir políticas e estratégias de comunicação e imagem a
nível interno, de forma a garantir o fluxo interno de informação institucional de modo eficaz e a promover a notoriedade do Colégio junto da comunidade envolvente.

Direção

Gabinete de
comunicação

Estabelecer quatro parcerias com
entidades externas, com vista à
obtenção de regalias sociais para
os colaboradores do Colégio.

Promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social dos colaboradores do Colégio.

Direção

—

Promover uma celebração eucarística e almoço de Natal.

• Valorizar a dimensão festiva do Natal.
• Promover o convívio entre os colaboradores, reforçando

Direção

Núcleo de Animação
Pastoral

Criar uma tertúlia anual de convívio entre os colaboradores do Colégio.

• Promover espaços de diálogo entre os colaboradores.
• A finalidade não é apenas interpretar o que se diz sobre

Direção

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Consciencializar, explicitar objetivos, funções e responsabilidades
de cada colaborador, valorizando o
seu trabalho.

Evidenciar a importância do trabalho desempenhado por
cada colaborador para o bom funcionamento organizacional.

Direção

Diretor de recursos
humanos
Núcleo de Gestão
da Qualidade

Avaliar o funcionamento dos diferentes ciclos de ensino, através de
inquéritos por questionário

• Recolher sugestões e identificar áreas de melhoria.
• Fortalecer os pontos positivos e oportunidades.
• Definir prioridades de atuação.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

—

Melhorar a gestão de tarefas/funções a cumprir pelos colaboradores, nos períodos de interrupção
letiva.

Assegurar o funcionamento do Colégio durante os períodos das interrupções letivas, a nível das atividades lúdicopedagógicas e dos serviços de apoio (refeitório, bar, biblioteca, entre outros).

Diretor

Diretor de recursos
humanos
Adjunto do diretor
pedagógico para a
educação pré-escolar
e o ensino básico
Coordenador da
educação inicial

Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Apoiar a criação de um núcleo de
estudantes

• Promover a participação dos alunos na vida do Colégio.
• Promover o debate sobre assuntos de relevância para o

Direção

Delegados de turma,
ou outros alunos nomeados pela turma

Promover criação de um plano
anual de atividades elaborado e
executado pelo núcleo de estudantes.

Promover a participação ativa dos alunos na vida do Colégio, planeando, executando e divulgando eventos de caráter académico, científico, cultural e social.

Núcleo de estudantes

—

Promover, pelo menos, um encontro, por período, entre alunos e representantes indicados pela direção (projeto designer thinkers)

• Debater com a direção e unidades orgânicas (por exem-

Direção

—

Criar uma atividade de acolhimento aos novos alunos do ensino
secundário.

Acolher, acompanhar e orientar os novos alunos.

Direção

Núcleo de estudantes

Criar a figura do tutor, para os novos alunos (10.º ano), por parte
dos alunos do 11.º ano.

Facilitar a integração dos novos alunos e criar um espírito
de interajuda com os alunos os anos posteriores.

Diretores de curso

—

Promover encontros com antigos
alunos, por curso (ensino secundário).

Estimular os atuais alunos para realização dos seus estudos através de testemunhos de antigos alunos.

Diretores de curso

—

o sentimento de pertença à instituição e de familiaridade,
orientados para objetivos comuns.

o tema da tertúlia, mas também tomar o assunto como
referência para falar sobre a vida e a humanidade.

Motivar os alunos.

Colégio, bem como a recolha de contributos.

plo, o Gabinete de Inserção na Vida Ativa) sobre assuntos de relevância para a vida do Colégio.
• Recolher contributos, no sentido de melhorar a vida do
Colégio.
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Motivar os alunos.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Promover a internacionalização
através do programa Erasmus +.

Envolver os alunos em parcerias internacionais, visando a
troca de experiências educativas, a construção e partilha
de projetos inovadores.

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio
Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

A definir, de acordo
com a especificidade
do projeto

Dinamizar uma bolsa de voluntariado.

Promover e envolver os alunos em ações de voluntariado.

Núcleo de Animação
Pastoral

Equipa de Projetos
e Recursos de Apoio

Controlar a estrutura de custos do Colégio.
Iniciativa

Objetivo

Responsável

Outros intervenientes

Reforçar o sistema de controlo orçamental.

Gerir o desempenho organizacional, através de um conjunto equilibrado de indicadores e de mecanismos de reporte, assegurando que os gastos e os rendimentos se gerem e controlam, de forma a promover os objetivos estratégicos delineados.

Diretor financeiro

—

Informatizar a gestão de stocks na
papelaria.

Otimizar o processo de gestão de stocks da papelaria
(quando e quanto encomendar).

Diretor financeiro

—

Informatizar a gestão de stocks no
bar.

Otimizar o processo de gestão de stocks do bar (quando e
quanto encomendar).

Diretor financeiro

—

Controlar mensalmente os custos
gerais (água, energia elétrica, telecomunicações e Internet).

Permitir analisar os desvios face ao orçamentado e implementar, sempre que necessário, medidas corretivas.

Diretor financeiro

—

Controlar e atualizar o inventário físico dos ativos tangíveis.

Controlar o ciclo de vida útil dos ativos, otimizando os gastos com novos investimentos e com a manutenção.

Diretor financeiro

—

Controlo dos custos de avenças.

Permitir analisar os desvios face ao orçamentado e contratualizado, e implementar, sempre que necessário, medidas
corretivas.

Diretor financeiro

—

Controlo de custos de manutenção
das infraestruturas do Colégio.

Permitir analisar os desvios face ao orçamentado e implementar, sempre que necessário, medidas corretivas.

Diretor financeiro

—

Plano de monitorização
O plano de monitorização é composto por um conjunto de indicadores de desempenho que visam traduzir os
objetivos definidos num conjunto de medidas, tangíveis e intangíveis, permitindo uma gestão ativa e dinâmica da
estratégia. A par de cada um dos referidos indicadores, foram estabelecidas metas, com vista à monitorização do
seu nível de cumprimento e, consequentemente, do seu sucesso, enquadrados em três classificações possíveis:
superado, não superado e ultrapassado.
Para garantir a realização de um processo de monitorização contínuo e reativo, os indicadores serão monitorizados com uma frequência trimestral, alinhada com os períodos letivos, com vista à aferição da tendência de
concretização dos objetivos, e anual, para aferição da sua concretização real. Desta forma, será possível ao Colégio realizar os ajustes nas iniciativas definidas, sempre que a tendência de concretização não seja a esperada.
Este processo (Figura 2) encontra-se sob a responsabilidade da equipa de monitorização, definida pela direção
do Colégio, encarregue essencialmente pela:
• recolha e processamento da informação necessária ao cálculo dos indicadores definidos e análise crítica

dos seus resultados;
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• dinamização de workshops de apresentação de resultados e definição de oportunidades de melhoria e/ou

redefinição estratégica;
• produção de relatórios trimestrais (coincidentes com o período letivo) e anuais (coincidentes com os diferentes momentos de monitorização), apresentando os resultados e principais conclusões obtidas ao longo
do período em questão.

Trimestral

(períodos letivos)

1. Recolha e análise de informação.

2. Apresentação de resultados e definição de oportunidades
de melhoria.















Recolha
de informação

Cálculo dos
indicadores

Análise
dos resultados

Apresentação
de resultados

Debate sobre
tendência de
atingimento

Identificação de
oportunidades
de melhoria

Atualização do
plano de ação

Anual

(final do ano letivo)

Equipa de monitorização

Equipa de monitorização e direção

1. Recolha e análise de informação.

2. Apresentação de resultados e redefinição estratégica.















Recolha
de informação

Cálculo dos
indicadores

Análise
dos resultados

Apresentação
de resultados

Conclusão de
atingimento de
objetivos

Identificação de
oportunidades
de melhoria

Redefinição
estratégica

Equipa de monitorização

Equipa de monitorização, direção e conselho consultivo

Figura 2. Plano de monitorização.

Avaliação do projeto educativo
O presente projeto educativo será avaliado, de forma contínua, pelas estruturas pedagógicas competentes,
sendo alvo de uma avaliação formal, no final de cada ano letivo, a fim de colmatar falhas que possam existir, quer
de articulação, quer ao nível das estratégias implementadas em cada grupo de discentes.
Compete ao diretor pedagógico promover a referida avaliação formal, na qual devem participar todos os atores
implicados no processo educativo.

Estratégia de comunicação e divulgação
Compete aos órgãos de gestão da instituição providenciar para que o projeto educativo do Colégio de Gaia
seja conhecido e valorizado por toda a comunidade educativa e externa, nomeadamente junto dos seus parceiros.
Existirá um exemplar para consulta na secretaria e na sala de atendimento a pais/encarregados de educação.
Também será disponibilizado no site da instituição.
Compete aos docentes, a divulgação do projeto educativo, da forma que considerarem adequada, e de acordo
com o regulamento interno, junto dos discentes e respetivos encarregados de educação.
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Anexo I – Matriz curricular-base da educação pré-escolar

Carga horária semanal (minutos)
Áreas de conteúdo

Formação Pessoal e Social

Expressão e Comunicação

Conhecimento do Mundo

Componentes do currículo

3 anos

4 anos

5 anos

Meditação

50

50

50

Assembleia de Grupo

60

60

75

Cidadania

—

45

30

SOU+ / CET (a)

60

60

60

Despertar Religioso

60

60

60

MoveLab

45

45

45

Natação

45

45

45

SoundLab

30

30

30

CriativeLab

—

45

45

ArtLab

60

60

60

Inglês

60

60

60

Hora do Conto

30

30

30

Descobrir a Escrita

30

30

30

Iniciação ao Xadrez

—

—

45

Descobrir a Matemática

30

30

30

EcoLab

60

60

60

ScienceLab

—

45

45

—

45

30

Trabalho Autónomo

Mundo Digital

60

60

90

Atividade Livre

60

105

45

Projeto de Sala

135

135

135

Acolhimento

100

100

100

Recreio

375

600

600

Descanso

450

—

—

1 800

1 800

1 800

30

30

30

Tempo a cumprir (minutos)
Tempo a cumprir (horas)

Total ciclo

780

1 125

345

825

2 325

5 400

(a) A componente CET destina-se às crianças da sala dos cinco anos.

Formação Pessoal e Social
•

Meditação
Nesta área curricular, o aluno cultivará a capacidade de estar concentrado, com vista a melhorar a sua aprendizagem, inteligência
emocional e bem-estar.

•

Assembleia de Grupo
No início da semana, terá lugar a Assembleia de Grupo, período de diálogo e debate em grande grupo sobre as atividades/projetos
a desenvolver ao longo da semana. Permitirá auscultar os interesses e necessidades, assim como constrangimentos e limitações,
desenvolvendo a prática da auto e heteroavaliação. No final da semana será feita uma avaliação das atividades realizadas.

•

Cidadania
Nesta área curricular, os alunos abordam, entre outras, temáticas sobre os direitos humanos, a igualdade de género, a diversidade,
a sustentabilidade/educação ambiental, a saúde.
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•

SOU+
Este projeto assenta em três pilares fundamentais: o EU enquanto ser individual e único; o EU na relação com o Outro; o EU na
relação com o Mundo. Assim, faculta aos alunos a aprendizagem reflexiva, o desenvolvimento da inteligência emocional, promove
o diálogo com os pares, a capacidade de iniciativa, criatividade, autonomia, autoconfiança, responsabilidade e trabalho em equipa.

•

Continuidade Educativa e Transições (CET)
De acordo com as orientações curriculares para a educação pré-escolar, merece especial atenção o momento de transição para o
1.º ciclo, uma oportunidade de os alunos crescerem, realizarem novas aprendizagens, conhecerem outras pessoas e outros contextos, respondendo aos desafios que se lhes colocam.

•

Despertar Religioso
Esta área permite aos alunos enquanto pessoas, criar uma relação com o divino, desenvolvendo uma dimensão espiritual da vida,
educada, acompanhada e valorizada, constituindo um dos pilares da sua identidade.

Expressão e Comunicação
•

MoveLab
Laboratório de desenvolvimento e aperfeiçoamento físico e motor com recurso a atividades físicas e jogos de movimento.

•

Natação
As práticas aquáticas são um complemento para o desenvolvimento da criança. Além disso são um meio de satisfazer a vontade
da criança em jogar com a água.
A natação é um dos desportos mais completos para a saúde da criança, trazendo benefícios ao nível do crescimento, do desenvolvimento do aparelho cardiorrespiratório, do fortalecimento ósseo, do desenvolvimento neuromuscular, da coordenação motora
e da qualidade do sono.

•

SoundLab
Laboratório de aprendizagens e experiências sonoras, abordando ritmos, melodias, a exploração de instrumentos musicais, técnicas de expressão corporal e dramática.

•

CriativeLab
Laboratório criativo onde os alunos desenvolvem a sua capacidade de explorar, sentir, imaginar e criar, através dos cinco sentidos.

•

ArtLab
Laboratório para desenvolvimento de técnicas de desenho e de pintura, aliadas à música e ao movimento, em articulação com as
diferentes áreas curriculares.

•

Inglês
A iniciação à língua inglesa deve ser divertida e estimulante. Esta abordagem potencia a criatividade, o pensamento crítico e as
aptidões sociais do aluno enquanto aprende inglês. A sua autoconfiança aumenta e as aulas contribuem para a melhoria da comunicação e da pronúncia.

•

Hora do Conto
Nesta área, pretendemos que os alunos contactem com os livros, consolidem práticas de leitura regular, através de momentos da
“hora do conto” e, sempre que possível, partilhem estes momentos com os seus familiares.

•

Descobrir a Escrita
Através de uma aprendizagem lúdica, será proporcionado aos alunos um primeiro contacto com a leitura e a escrita, de forma
progressiva.

•

Iniciação ao Xadrez
O ensino do xadrez é uma ferramenta pedagógica que favorece o desenvolvimento de aspetos cognitivos e sociais, desenvolvendo
competências de previsão e de decisão, favorecendo a estimulação do cálculo mental, e concentração.

•

Descobrir a Matemática
Através de uma aprendizagem lúdica, será proporcionado aos alunos um primeiro contacto com a Matemática, de forma progressiva.

Conhecimento do Mundo
•

EcoLab
Laboratório focado no desenvolvimento sensorial e criativo, onde os alunos trabalharão os conceitos de sustentabilidade, ecologia
e ambiente, sendo responsáveis por desenvolverem e cuidarem de uma horta biológica, no âmbito do projeto Eco-Escolas.

•

ScienceLab
Laboratório cujo objetivo principal é fomentar o interesse pela ciência e a tecnologia, onde os alunos desenvolverão projetos científicos.

•

Mundo Digital
Esta área permite que o aluno explore ferramentas ligadas às tecnologias e meios de comunicação e informação.

PE.04/01

58

Projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica

Trabalho Autónomo
Esta área incentiva os alunos a desenvolverem, de forma responsável, a autoestima, a iniciativa, a criatividade e o bem-estar com o
mundo que os rodeia, através das rotinas diárias, de acordo com regras e limites.
Atividade Livre
Nesta atividade os alunos desenvolverão, de forma livre e espontânea, atividades que respondam aos seus interesses, proporcionandolhes a liberdade de escolha, tomada de decisões, capacidade de resolução de problemas, promovendo o seu espírito de iniciativa,
criatividade e curiosidade.
Projeto de Sala
Esta atividade permite aos alunos serem sujeitos ativos das suas aprendizagens, despertando o interesse, a motivação, tornando-os
mais autónomos e capazes de gerirem o seu processo de aprendizagem.
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Anexo II – Matriz curricular-base do 1.º ciclo do ensino básico

Carga horária semanal (minutos)
1.º ano
Componentes
do currículo

Disciplinas

2.º ano

3.º ano

4.º ano

1.º
sem.

2.º
sem.

1.º
sem.

2.º
sem.

1.º
sem.

2.º
sem.

1.º
sem.

2.º
sem.

Total
ciclo

Português

480

420

480

420

420

420

420

420

1 740

Matemática

Matemática

420

480

420

480

420

420

420

420

1 740

Estudo do Meio

Estudo do Meio

120

120

120

120

180

180

180

180

600

Língua Estrangeira

Inglês

60

60

60

60

120

120

120

120

360

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

60

60

60

60

90

90

90

90

90

90

90

90

Artes Visuais
Expressão Dramática / Teatro
Educação Artística
e Educação Física

Música
Educação Física / Dança
Natação
Coro Infantil
Xadrez
MTE

Oferta
Complementar
e Apoio ao Estudo

EMR

SOU+

Cidadania e Desenvolvimento | TIC | Projeto

Português

45

45

45

45

45

45

45

45

EcoLab (a)

45

—

—

45

—

—

—

—

Clube de Leitura (a)

—

45

45

—

—

—

—

—

CriativeLab (b)

—

—

—

—

45

—

—

45

TecAP (b)

—

—

—

—

—

45

45

—

Educação Moral e Religiosa Católica
Tempo a cumprir (minutos)

1 080

930

60

60

60

60

60

60

60

60

240

1 635

1 635

1 635

1 635

1 710

1 710

1 710

1 710

6 690

Tempo a cumprir (horas)

27h15

27h15

28h30

28h30

(a) EcoLab alterna com o Clube de Leitura.
(b) CriativeLab alterna com a TecAP.

Componentes de Formação Transversais ao Currículo
•

Cidadania e Desenvolvimento
A componente de Cidadania e Desenvolvimento trata de temas transversais à sociedade, inseridos nas áreas disciplinares e atividades de projetos, onde serão tratados, temas como: educação para os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento
sustentável; educação rodoviária; educação financeira; educação do consumidor; educação para o empreendedorismo; educação
para a igualdade de género; educação intercultural; educação para o desenvolvimento; educação para a defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado; educação para os media; dimensão europeia da educação; educação para a saúde e a sexualidade.

•

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
A integração das TIC é vista como potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, multiplicando as possibilidades de pesquisa de informação. As ferramentas informáticas colocam à disposição dos alunos um manancial inesgotável de dados, tornandoos “exploradores” ativos do mundo que os envolve. Assim, a inserção desta componente no currículo torna-se uma mais-valia para
as áreas disciplinares e atividades de projeto, onde os alunos aprendem a avaliar e a gerir na prática, a informação que têm à sua
disposição, potenciando a motivação, a criatividade e o envolvimento para a construção de conhecimento.

•

Projeto
A metodologia de trabalho de projeto, competência essencial para o aluno e cidadão do século XXI, potencia uma abordagem
transversal do currículo, desenvolvendo a criatividade, a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico.
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Língua Estrangeira
•

Inglês
A aprendizagem de uma língua estrangeira concorre para a construção das competências-chave definidas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória. Nos domínios da linguagem, promove o conhecimento de uma metalinguagem facilitadora da
aquisição de outras línguas, mobilizando tipologias de atividades, projetos e recursos diversos. Neste sentido, os alunos aperfeiçoarão saberes das várias áreas do conhecimento na consecução de trabalhos individuais e em grupo, integrando transversalmente conteúdos de diferentes áreas disciplinares.

Educação Artística e Educação Física
•

Artes Visuais
As artes visuais assumem-se como uma área do conhecimento fundamental para o desenvolvimento global e integrado dos alunos,
em consonância com as diferentes áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, mais especificamente dos processos de olhar e ver, de forma crítica e fundamentada, dos diferentes contextos visuais. Pretende-se o alargamento e o enriquecimento das experiências visual e plástica dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade
estética e artística.

•

Expressão Dramática / Teatro
Numa perspetiva de desenvolvimento global e integrado, em consonância com as diferentes áreas de competências do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a expressão dramática/teatro tem por principal finalidade proporcionar o desenvolvimento desta área artística a todos os alunos.
As aprendizagens serão utilizadas em ações práticas e experimentais, bem como em projetos de trabalho (turma, escola, comunidade), individuais ou coletivos, integrando conteúdos de várias disciplinas, em ambientes formais e/ou não formais.

•

Música
Ao criar e fazer música, os alunos estabelecem inter-relações com os outros e com o mundo, tornando-se um veículo de desenvolvimento de capacidades pessoais e sociais. Propõe-se que compreendam o desempenho musical, permitindo o desenvolvimento de competências de experimentação, de improvisação, de escuta, de movimento e de interpretação.

•

Educação Física / Dança
As aprendizagens essenciais de Educação Física para o 1.º ciclo do ensino básico pretendem garantir o desenvolvimento das
capacidades psicomotoras fundamentais, exigidas pelos diferentes estádios de desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo
que caracterizam este nível etário. Importa que os alunos, aprendam e aperfeiçoem as habilidades mais significativas e fundamentais, através de atividades lúdicas e expressivas.
Em consonância com as diferentes áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a dança tem
por principal finalidade proporcionar o desenvolvimento desta área a todos os alunos, independentemente do desenvolvimento
motor ou habilidade específica de cada um.

•

Natação
As práticas aquáticas são um complemento para o desenvolvimento da criança. Além disso são um meio de satisfazer a vontade
da criança em jogar com a água.
A natação é um dos desportos mais completos para a saúde do aluno, pois traz benefícios ao nível do crescimento, do desenvolvimento do aparelho cardiorrespiratório, do fortalecimento ósseo, do desenvolvimento neuromuscular, da coordenação motora e
da qualidade do sono.

•

Coro Infantil
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências relativas à performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.

Oferta Complementar e Apoio ao Estudo
•

Xadrez
O ensino do xadrez é uma ferramenta pedagógica que favorece o desenvolvimento de aspetos cognitivos e sociais, desenvolvendo
competências de previsão e de decisão, favorecendo a estimulação do cálculo mental, e concentração.
Espera-se que no final do 1.º ciclo, os alunos sejam capazes de jogar de forma organizada, utilizando alguns elementos táticos.

•

Metodologias e Técnicas de Estudo (MTE)
As sessões de Metodologia e Técnicas de Estudo têm como objetivo desenvolver com cada aluno, estratégias que o auxiliem no
seu estudo diário, de modo a torná-lo mais eficaz, apoiando-o, por exemplo, ao nível da planificação; da gestão do tempo e local
de estudo; da elaboração de um horário; das técnicas de organização do estudo (apontamentos, resumos, esquemas e mapas
mentais); da pesquisa de informação; da utilização das ferramentas digitais.

•

SOU+
Este projeto assenta em três pilares fundamentais: o EU enquanto ser individual e único; o EU na relação com o Outro; o EU na
relação com o Mundo. Assim, faculta aos alunos a aprendizagem reflexiva, o desenvolvimento da inteligência emocional, promove
o diálogo com os pares, a capacidade de iniciativa, a criatividade, a autonomia, a autoconfiança, a responsabilidade e o trabalho
em equipa.
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•

EcoLab – 1.º e 2.º anos
Este laboratório tem como objetivos debater e compreender as grandes questões relacionadas com o ambiente e os desafios que
lhe estão associados, bem como fornecer aos alunos ferramentas para compreenderem as ameaças ao nosso planeta, dando-lhes
a possibilidade de terem um papel ativo na proteção da Natureza. Desenvolver-se-ão temáticas como, por exemplo, a terra e a
ecologia; as espécies animais; a prevenção e vigilância de catástrofes naturais; as energias fósseis; a problemática nuclear e as
energias alternativas; a agricultura e a gestão da água; as poluições e o tratamento de resíduos.

•

Clube de Leitura – 1.º e 2.º anos
Este clube pretende consolidar e enriquecer as práticas de leitura regular, recorrendo a atividades e estratégias diversificadas,
como, por exemplo, através do contacto com livros, da leitura em voz alta e orientada.

•

CriativeLab – 3.º e 4.º anos
Neste laboratório, pretende-se que o aluno desenvolva o pensamento criativo, recorrendo à fluência; flexibilidade, elaboração e originalidade. Ao trabalhar estas componentes, pretende-se a motivação para a sensibilidade aos problemas, os problemas; a abertura
a novas experiências e ideias; a flexibilidade de pensamento; a curiosidade; a autonomia; a autoconfiança; a autorrealização.

•

Tecnologias e Aprendizagem de Programação (TecAP) – 3.º e 4.º anos
As atividades a desenvolver neste laboratório, pretendem despertar os alunos para os desafios da sociedade digital e do conhecimento, passando, por exemplo, pelas áreas da programação informática e da robótica, onde desenvolverão competências associadas à criatividade, à imaginação, à diversão, à cooperação e à colaboração.

Educação Moral e Religiosa Católica
•

EMRC
A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica procura fomentar junto dos alunos a reflexão sobre a existência humana, a
vida, a pessoa, a sociedade e a religião, promovendo o diálogo interdisciplinar.
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Anexo III – Matriz curricular-base do 2.º ciclo do ensino básico

5.º ano

Línguas
e Estudos Sociais

Minutos

Horas

Minutos

Total ciclo
(minutos

Português

4

240

5

300

540

Inglês

3

180

2

120

300

História e Geografia

2

120

2

120

240

Cidadania e Desenvolvimento

1

60

1

60

120

10

600

10

600

1 200

Matemática

4

240

4

240

480

Ciências Naturais

2

120

2

120

240

Subtotal
Matemática
e Ciências

Subtotal

Educação Artística
e Tecnológica

6.º ano

Horas

Componentes do currículo

6

360

6

360

720

Educação Visual

2

120

2

120

240

Educação Tecnológica

1

60

2

120

180

Educação Musical

2

120

1

60

180

Tecnologias da Informação e Comunicação

1

60

1

60

120

6

360

6

360

720

Educação Física

Educação Física

Subtotal

2

120

3

180

300

EMR

Educação Moral e Religiosa Católica

1

60

1

60

120

25

1 500

26

1 560

3 060

Total
Oferta Complementar: Xadrez

1

60

1

60

120

Apoio ao Estudo

2

120

1

60

180

Subtotal

3

180

2

120

300

Total (semanal)

28

1 680

28

1 680

3 360
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Anexo IV – Matriz curricular-base do 3.º ciclo do ensino básico

7.º ano

Português
Línguas
Estrangeiras

8.º ano

9.º ano

horas

minutos

horas

minutos

horas

minutos

Total ciclo
(minutos)

Português

4

240

3

180

4

240

660

Inglês

2

120

2

120

3

180

420

Francês

2

120

2

120

2

120

360

Componentes do currículo

4

240

4

240

5

300

780

História

Subtotal

2

120

1

60

2

120

300

Ciências Humanas
e Sociais

Geografia

2

120

2

120

1

60

300

Cidadania e Desenvolvimento

1

60

1

60

1

60

180

5

300

4

240

4

240

780

Matemática

Matemática

4

240

4

240

4

240

720

Ciências Naturais

2

120

3

180

2

120

420

Físico-Química

3

180

3

180

2

120

480

5

300

6

360

4

240

900

Educação Visual

1

60

1

60

1

60

180

Compl. à Ed. Artística – OMI (a)

1

60

1

60

1

60

180

Tecnologias da Informação e Comunicação

1

60

1

60

1

60

180

Subtotal

3

180

3

180

3

180

540

2

120

3

180

3

180

480

Subtotal

Ciências
Físicas e Naturais

Subtotal

Educação Artística
e Tecnológica

Educação Física

Educação Física

EMR

Educação Moral e Religiosa Católica
Total

1

60

1

60

1

60

180

28

1 680

28

1 680

28

1 680

5 040

(a) Complemento à Educação Artística: OMI – Oficina de Movimentos e Imaginação.
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Anexo V – Caracterização genérica da oferta educativa do ensino secundário
Curso com plano próprio de Administração e Marketing
O curso de Administração e Marketing, integrado na área de formação Gestão e Administração, proporciona ao técnico
de Marketing uma formação que o orienta para o mercado de criação, desenvolvimento e comercialização das inovações,
através da análise das necessidades, perceções e expetativas específicas dos diferentes públicos-alvo, procurando influenciar
os comportamentos de forma favorável, através da manutenção de relações duradouras com todos os atores de mercado.
Qualquer inovação tem como indicador de sucesso a sua aceitação no mercado pelos diversos públicos que o constituem.
Num mercado global cada vez mais competitivo e imprevisível, com constantes e profundas alterações das regras do jogo
concorrencial, o uso de estratégias de Marketing e de comunicação empresarial empreendedoras e pró-ativas é absolutamente decisivo para o desenvolvimento empresarial sustentado.
O curso de Administração e Marketing tem, assim, como objetivo principal analisar a importância estratégica da função
do Marketing dentro das organizações, focando a sua atenção no elemento mais importante: os públicos diversificados que
constituem o mercado.
A formação pluridisciplinar destes alunos permite-lhes movimentarem-se facilmente em diversos cenários profissionais, no
setor público ou no setor privado, em empresas ou instituições, consideradas de interesse público ou de solidariedade social.
O curso habilita, igualmente, os alunos a prosseguirem estudos em cursos superiores em áreas diversas, como Marketing,
Gestão, Economia, Direito, Contabilidade, Gestão Hoteleira, Turismo, Relações Internacionais, Relações Públicas, Ciências
da Comunicação, e outros cursos afins.

Curso com plano próprio de Análises Químico-Biológicas
O curso de Análises Químico-Biológicas, integrado na área de formação Tecnologia dos Processos Químicos, oferece
uma formação com elevada preparação laboratorial, nas áreas da Biologia, Física, Química e Geologia.
No final do curso, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com a determinação e
o controlo de parâmetros físicos, químicos e biológicos e a implementação de Segurança, Higiene e Saúde e de Proteção
Ambiental, podendo exercer profissões relacionadas com a prática laboratorial de análises químicas, bioquímicas, citológicas
e microbiológicas.
O curso de Análises Químico-Biológicas prepara os alunos para prosseguirem estudos no Ensino Superior, nas áreas da
Saúde (e.g. Medicina, Enfermagem, Microbiologia, Ciências da Saúde e Tecnologias de Saúde), das Ciências (e.g. Biologia,
Biologia Molecular e Genética, Bioquímica, Química, Física e Ciências da Engenharia) e da Engenharia (e.g. Engenharia
Biomédica, Bioengenharia, Biorrecursos, Engenharia Física, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica e Materiais e Engenharia do Ambiente).

Curso com plano próprio de Animação e Gestão Desportiva
O curso de Animação e Gestão Desportiva, integrado na área de formação de Desporto, está organizado de forma a que,
no final do curso, o aluno esteja habilitado, em termos técnicos, a executar e assegurar, de forma autónoma ou integrada,
atividades em equipas técnicas dirigidas superiormente.
Como principais características destacam-se as práticas de ensino supervisionado autónomas ou de apoio, no âmbito da
direção de atividades de animação, recreação-lazer, manutenção, preparação física, treino funcional ou treino desportivo
dirigidas a diversas populações desportivas (crianças, jovens, adultos e idosos, sem ou com deficiência moderada), visando
o bem-estar/saúde e/ou a performance desportiva. Ao nível das atividades, salientam-se as práticas administrativas, de gestão
e empreendedorismo desportivo, em instituições que dinamizem, organizem, promovam e coordenem instalações desportivas, na criação de condições ideais para a realização de atividades de desenvolvimento desportivo e áreas afins.
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A formação pluri e transdisciplinar dos alunos oferece-lhes a possibilidade de se adaptarem a diversos cenários profissionais, que podem ser desenvolvidas em clubes, associações, federações, centros de treino, ginásios, piscinas, complexos
turísticos ou hoteleiros, parques de campismo, praias, autarquias, atividades de tempos livres, lares de idosos, empresas de
eventos, de produção de materiais ou de moda desportiva, entre outros.
Neste curso, a adequada preparação nas disciplinas de Formação Geral e Científica (especialmente em Português, Matemática A e Biologia e Geologia) potencia a realização de exames nacionais, que podem ser utilizados como provas de
ingresso no Ensino Superior e habilitam os alunos a prosseguirem estudos superiores, nomeadamente em Educação Física
e Desporto, mas também nas Ciências da Educação, Ciências Biológicas, Ciências Militares, Matemática, entre outras.

Curso com plano próprio de Comunicação Multimédia
O curso de Comunicação Multimédia está integrado na área de formação de Audiovisuais e Produção dos Media, e, no
final do mesmo, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com: a captação e edição de
imagem, áudio e vídeo; o desenvolvimento de produtos multimédia e web design; a realização de objetos editoriais (jornais,
cartazes, brochuras, revistas e manuais) com recurso às tecnologias multimédia; a realização de animações 2D e 3D; a
preparação de materiais informativos (desdobráveis, cartazes, brochuras e audiovisuais); a prestação de serviços de assessoria em departamentos de relações públicas de empresas, implementando estratégias de comunicação; a comunicação
social, obedecendo a princípios éticos e deontológicos associados à atividade da comunicação.
O curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em áreas diversas, tais como as tecnologias (e.g. novas tecnologias
da comunicação, design de jogos digitais e produção multimédia interativa), o design, a fotografia, as ciências sociais (e.g.
Ciências da Comunicação, Comunicação Social, Comunicação Empresarial e Publicidade e Relações Públicas), as artes do
espetáculo (e.g. Cinema, Cenografia) e as humanidades (e.g. História das Artes e História).

Curso com plano próprio de Contabilidade e Gestão Empresarial
O curso de Contabilidade e Gestão Empresarial, integrado na área de formação de Contabilidade e Fiscalidade, oferece
uma formação que proporciona ao aluno a possibilidade de criar empresas, classificar documentos, efetuar e conferir contas
correntes, preencher documentação variada, conhecer e tratar os impostos do Sistema Fiscal Português e demais operações
com a Segurança Social, contabilizar as operações, analisar económica e financeiramente a empresa, processar salários e
documentação inerente, fechar o exercício económico, identificar os principais direitos e deveres dos sujeitos do contrato de
trabalho, identificar-se com o Sistema de Normalização Contabilística e distinguir, interpretar e preencher toda a documentação comercial.
Pelo que ficou especificado, é patente a importância do profissional que, depois de adquirir todas aquelas competências,
está habilitado para desempenhar, de uma forma eficaz, as funções associadas a áreas como, por exemplo, a Contabilidade,
a Economia, a Gestão, a Auditoria e a Consultoria.
Os alunos do curso de Contabilidade e Gestão Empresarial estão preparados para prosseguirem estudos em cursos
superiores, tais como Economia, Gestão, Contabilidade e Administração, Marketing, Direito, Gestão Hoteleira, Turismo, e
outros cursos, cujas componentes geral e específica os habilita para tal.

Curso com plano próprio de Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia
O curso de Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia forma e qualifica jovens capazes de executar desenhos
relativos a projetos do setor da construção civil e arquitetura.
Ancorado nos conhecimentos teóricos fornecidos, e com uma intensa preparação adquirida em aulas de prática simulada,
o aluno, de forma autónoma, mas sob supervisão de técnicos superiores, será capaz de executar, entre outros, desenhos de
arquitetura e respetivos pormenores; desenhos de engenharia, nomeadamente, de estruturas e de águas e esgotos. Saberá
ler e interpretar projetos, desenhos, esboços e outras informações técnicas da construção civil; acompanhar a preparação e
a execução de obras; conseguirá, ainda, elaborar e/ou atualizar o processo técnico de construções existentes.
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Toda a preparação é sedimentada com uma formação em contexto de trabalho em instituições, empresas e gabinetes do
setor.
De acordo com a dupla certificação, os alunos poderão prosseguir estudos, ingressando no Ensino Superior, nomeadamente nas áreas da Arquitetura, da Engenharia, do Design ou do Urbanismo. Poderá, ainda, optar pelo trabalho profissional
como Desenhador(a) de Projetos – Arquitetura e Engenharia.

Curso com plano próprio de Eletrónica Industrial e Automação
No atual contexto tecnológico e industrial, a competitividade está inequivocamente associada à capacidade de automatizar. Assim sendo, torna-se necessário formar técnicos que correspondam às exigências atuais do mercado de trabalho. O
curso de Eletrónica Industrial e Automação, integrado na área de formação de Eletrónica e Automação, incorpora conteúdos
que desenvolvem, no aluno, competências para o desenvolvimento e a implementação de soluções tecnológicas nas áreas
da Eletrónica, da Automação Industrial e da Robótica.
No final do curso, o aluno está habilitado a executar atividades associadas ao projeto e ensaio de sistemas de automação,
a planificar e coordenar atividades de manutenção e reparação de equipamentos industriais, a instalar, programar e colocar
em funcionamento equipamentos e sistemas de automação, a programar e implementar sistemas robotizados, a montar e
reparar quadros elétricos, a ler e interpretar manuais técnicos, entre outras.
O plano de estudos está estruturado de modo a fornecer uma boa preparação para a realização de diversas provas de
ingresso no acesso ao Ensino Superior. Este curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em diversas áreas, tais como
Engenharia de Automação Industrial, Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação, Engenharia Eletrónica Industrial
e Computadores, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Mecânica, Engenharia Informática e Computação, entre outros.

Curso com plano próprio de Eletrónica, Telecomunicações e Computadores
O curso de Eletrónica, Telecomunicações e Computadores, integrado na área de formação de Eletrónica e Automação,
permite aos alunos adquirirem uma sólida formação nas áreas da Eletrónica e das Telecomunicações e, por isso, responde às
exigências atuais dos setores dos serviços, da energia, do comércio e da indústria nacional.
Com uma forte formação de base em Eletrónica, os alunos adquirem conhecimentos e competências fundamentais, por
exemplo, no domínio das telecomunicações, dos microcontroladores, dos circuitos impressos, do CAD, das redes de computadores, do hardware, da domótica e das infraestruturas de telecomunicações em edifícios.
O técnico de Eletrónica e Telecomunicações é o profissional que executa atividades de carácter técnico relacionadas com
a instalação, a utilização, a manutenção, a adoção e a reparação de equipamentos eletrónicos e de telecomunicações e de
sistemas pluritecnológicos associados, assegurando a otimização do seu funcionamento, no respeito pelas normas de higiene
e de segurança e pelos regulamentos específicos. A sólida qualificação que os alunos adquirem, ao longo dos três anos do
curso, tem sido reconhecida pelas empresas empregadoras, onde a recetividade do mercado de trabalho tem sido total.
As formações geral, científica e tecnológica permitem-lhes o prosseguimento de estudos no Ensino Superior nas áreas
das tecnologias (Engenharia) e das ciências, nomeadamente, em cursos como Engenharia Eletrotécnica e de Computadores,
Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Informática, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial. De referir, ainda, a possibilidade de
ingresso em cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) – Nível 5 do
Quadro Nacional das Qualificações.

Curso com plano próprio de Informática e Tecnologias Multimédia
O curso de Informática e Tecnologias Multimédia, integrado na área de formação de Ciências Informáticas, tem como
finalidade satisfazer a necessidade de formação qualificada para o exercício de funções de exigente valor técnico, no âmbito
da informática e do multimédia.
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A formação pluridisciplinar destes alunos, nomeadamente, a formação tecnológica em laboratórios informáticos, permitelhes adaptarem-se facilmente a diversos cenários profissionais. De uma forma autónoma, e de acordo com as especificações
técnicas definidas, os alunos estão aptos a executar atividades, como, por exemplo, o desenvolvimento, conceção, comercialização e manutenção de software, a manutenção e comercialização de equipamentos informáticos, a instalação, reparação e
manutenção de redes informáticas, introduzindo modificações e operações de acertos, a criação e manutenção de bases de
dados, o desenvolvimento de produtos multimédia, a criação de páginas Web e design e o desenvolvimento de jogos digitais.
O curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em cursos superiores, tais como Engenharia Informática, Engenharia
de Sistemas de Informação, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia de Sistemas, Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais, Informática de Gestão, Informática – Redes e Multimédia, Tecnologias de Informação e Multimédia,
Design de Jogos Digitais, e outros cursos das áreas das tecnologias e das ciências.

Curso com plano próprio de Mecânica e Design Industrial
No setor industrial, a competitividade decide-se, cada vez mais, pela redução e controlo de custos, pela inovação e pela
melhoria contínua dos processos produtivos. Assim, é fundamental que o tecido industrial invista na contratação de quadros
técnicos qualificados que possam dar resposta à evolução tecnológica dos processos produtivos. O curso de Produção e
Controlo Industrial, integrado na área de formação de Metalurgia e Metalomecânica, inclui conteúdos que proporcionam ao
aluno competências para o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas nos mais variados tipos de indústria.
No final do curso, o aluno está habilitado a executar atividades associadas, por exemplo, à produção, à modelação 3D, ao
fabrico assistido por computador, à análise, controlo, organização e gestão da produção, à automação e manutenção de diversos
equipamentos industriais e à planificação e coordenação de tarefas de manutenção e reparação de equipamentos industriais.
O plano de estudos está estruturado de modo a fornecer uma boa preparação para a realização de diversos exames
nacionais, que podem ser utilizados como provas de ingresso no acesso ao Ensino Superior. Assim, os alunos podem prosseguir estudos em diversas áreas, tais como, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia de Automação Industrial, Engenharia Informática e de Computação, Engenharia Metalúrgica.

Curso com plano próprio de Tecnologias da Saúde
O curso de Tecnologias da Saúde, integrado na área de formação de Saúde (programas não classificados noutra área de
formação), proporciona uma componente de formação tecnológica assente em três grandes áreas: a saúde, a eletromedicina
e as tecnologias de informação. Tem como principais objetivos desenvolver competências ao nível do conhecimento das
técnicas básicas de utilização de aparelhos de medida e de instrumentação médica, da identificação da aplicação e do funcionamento dos equipamentos mais utilizados na área da saúde, nomeadamente, médico-terapêuticos, diagnóstico e laboratorial, das tarefas associadas aos planos de instalação e planos de manutenção de equipamentos e sistemas de eletromedicina
e de automação, da execução de atividades associadas ao projeto e ensaio de circuitos relacionados com a área da eletromedicina, de acordo com as especificações técnicas definidas, do acompanhamento da implementação e utilização de sistemas informáticos na área da medicina, da elaboração e análise de relatórios técnicos, da compreensão da importância do
cumprimento dos princípios éticos e deontológicos associados à atividade da saúde, da aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e segurança no trabalho. O aluno fica ainda habilitado a analisar as
necessidades de equipamentos de eletromedicina em unidades de saúde (e.g. hospitais e clínicas) e a programar equipamentos, de acordo com as características técnicas do produto.
Este curso engloba uma formação que qualifica os alunos para o exercício de profissões em empresas de equipamento
e instrumentação médica, hospitais, clínicas, empresas ligadas à área da saúde e da eletromedicina, empresas de apoio
técnico na vertente eletrónica da instrumentação médica e departamentos comerciais de equipamentos médicos. Podem,
ainda, exercer a sua atividade em unidades industriais.
O curso de Tecnologias da Saúde habilita os alunos a prosseguirem estudos em áreas diversas das tecnologias e saúde,
tais como Medicina, Fisioterapia, Bioengenharia, Biomecânica, Biotecnologia, Engenharia Biomédica e Biofísica, Engenharia
de Computação e Instrumentação Médica, Engenharia Eletrónica e de Automação, Engenharia Física, Engenharia de Micro
e Nanotecnologias, Engenharia Química e Biológica e Informática para a Saúde, entre outros.
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Curso com plano próprio de Tecnologias e Segurança Alimentar
O curso de Tecnologias e Segurança Alimentar, integrado na área de formação de Indústrias Alimentares, oferece uma
eficaz preparação laboratorial, nas áreas da higiene, controlo e segurança alimentar, biologia, física e química, assim como
formação em contexto de trabalho, em colaboração com empresas do ramo. As áreas de higiene, controlo e segurança alimentar são hoje, cada vez mais necessárias, atendendo ao desenvolvimento dos diversos métodos de produção e conservação de alimentos.
No final do curso, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com o controlo da
produção e implementação de normas de saúde, higiene e segurança alimentar, fazendo a ligação entre a produção e os
requisitos de qualidade e segurança dos produtos.
O curso prepara os alunos a prosseguirem estudos no Ensino Superior nas áreas das ciências (e.g. Biologia, Bioquímica,
Química, Ciências da Nutrição, Agricultura Biológica e Diatética e Nutrição), e da Engenharia (e.g. Engenharia Alimentar,
Biotecnologia, Bioengenharia, Engenharia Biomédica e Engenharia Agropecuária).

Curso com plano próprio de Tecnologias e Sistemas de Informação
O técnico em Tecnologias e Sistemas de Informação é um profissional que, de forma autónoma ou sob orientação, desenvolve aplicações informáticas para suportar situações de trabalho organizacional, serviços de aplicações para os cidadãos
e serviços para empresas, além de apoiar o desenvolvimento e gestão de sistemas de informação, envolvendo projetos de
mudança organizacional, de modo a melhorar o funcionamento da organização, através das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, atendendo às boas práticas da gestão empresarial.
A formação ministrada no curso de Tecnologias e Sistemas de Informação, integrado na área de formação de Ciências
Informáticas, abrange três grandes áreas do conhecimento, como as Tecnologias Informáticas, as Ciências Sociais e Humanas e a Gestão, pretendendo dar resposta às necessidades da sociedade da informação.
Estes alunos podem prosseguir estudos em cursos superiores, tais como Tecnologias e Sistemas de Informação, Tecnologias da Informação, Sistemas de Informação para a Gestão, Informática de Gestão, Gestão, Administração Pública e Engenharia Informática, entre outros.
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Anexo VI – Entidades protocoladas com o Colégio de Gaia
Entidades que possuem protocolos com o Colégio de Gaia:
Entidades
4Best
2YOU, Unipessoal Lda.
A. M. M. Ferreira, Domótica e Eletricidade, Unipessoal, Lda.
AbrasiGaia, Importação e Comércio de Abrasivos, Lda.
Academia de Música de Vilar do Paraíso, Lda.
Académico Futebol Clube
Acoplium - Gabinete de Arquitetura e Design, Lda.
Adira Metal – Forming Solutions, S.A.
ADIRA Metal-Forming Solutions, S.A.
Agrupamento de Escolas Clara de Resende
Águas de Gaia, E.M., S.A.
Águas do Douro e Paiva,S.A.
Águas do Norte, ETAR Gaia Litoral
AILIMECONTA – Contabilidade e Serviços, Unipessoal, Lda.
Alcino Coutinho, Representações e Consultadoria, Lda.
Alfanum, Lda.
ARCEN, Engenharias, S.A.
Armando Faustino, Consultoria & Contabilidade, Lda.
Armando Portela, Lda.
Armazém Fitness, Granja
ÁrvoreDigital - Consultoria Informática
Assistência 35, Com. Assist. Equip. Telecomunicações, Lda.
Associação 360º
Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia
Associação de Andebol do Porto
Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM)
Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo
Associação Empresarial de Portugal
Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações
Atlântico Business School
Atlântico Madalena
Atlantik Break, Club de Surf
Auto Paula Nogueira, Peças e Acess. para Automóveis, Lda.
Auto Reparadora de Arnelas, Lda.
Avenida dos Aliados Sociedade de Comunicação, S.A.
Avintes Saúde
B’Orange, Lda.
BA Glass Portugal, S.A.
BA Vidro, S.A.
BCN, Sistemas de Escritório e Imagem, S.A.
Benéfica e Previdente – Associação Mutualista (IPSS)
Bifase, Material Elétrico e Eletrónico, Lda.
Bragas Photography
Bus’n Tech
Centro Social e Paroquial da Igreja do Senhor da Vera Cruz do Candal
Cabelte, S.A.
Caetano Baviera, S.A.
Caetano Bus, Fabricação de Carroçarias, S.A.
Calcul Perícia
Câmara Municipal de Espinho
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
CAPGENIMI Portugal, S.A.
Capitão da Bola, Lda.
Casmar, Sistemas de Segurança
Castros – Iluminações Festivas, S.A.
Cátia & Arnaldo – Livraria, Lda.
Centro Clínico de Gaia
Centro de Bem-Estar Infantil de Juvenil do Coração de Jesus
Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia
Centro de Estudos Total
Centro de Explicação MiudosDoje, Lda.
Centro de Recuperação Física Nossa Senhora da Piedade
Centro Desportivo Universitário do Porto

Centro Hospitalar de São João
Centro Hospitalar de V. N. Gaia / Espinho, E.P.E.
Centro Social e Paroquial de São Nicolau
Centro Veterinário de Santo Ovídeo
Chip 7
Cimaca, Materiais de Construção, S.A.
Citiauto
CIVI 4 - Projetistas e Consultores de Engenharia Civil, Lda.
Cliavintes
Clínica Central de Gaia
Clínica Dentária Dra. Ana Barbosa
Clínica Veterinária de Canidelo
Clínica Veterinária de Valadares
Cloudware, S.A.
Clube Desportivo do Candal
Clube Fluvial Portuense
Clube Futebol de Oliveira do Douro
CodeLine, Desenvolvimento de Software, Lda.
Colégio das Escravas
Colégio-Creche Nossa Senhora da Bonança
Coliseu do Porto
Complexo Desportivo Colégio de Lamas
Constexpert, Sociedade de Construção, Unipessoal, Lda.
Consultadoria Moreira
Cooperativa Agrícula da Feira, S- João da Madeira, Gaia e Espinho
Couto & Lopes – Metalomecânica, Lda.
Creative Thinkers, Sociedade Unipessoal, Lda.
CromoTema, Artes Gráficas, Lda.
Cross Prove It, Unipessoal, Lda.
Delsonico Alarmes, Lda.
Desporto, S.A.
Devscope
Diodance, Comércio Artigos de Dança, S.U., Lda.
DIPROMED, Lda.
Direção de Infraestruturas do Norte (D.I. Exército)
DOAF Conta
Domingos Salvador – Gestão, Contabilidade & Consultoria
Douro Gest, Lda.
Dragon Force, Grijó
Dronodata, Unipessoal, Lda.
DuBois de La Roche Portugal, S.A.
Ductimetal, Indústria Metalomecânica, Unipessoal, Lda.
Ecofil, Mediação de Seguros, Lda.
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S.A.
EletroFun, Ricardo André Araújo de Sousa, Unipessoal, Lda.
EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamentos Ferroviário, S.A.
EnergyTop, Instalações Elétricas e Tipografia, Lda.
Engitriz - Planeamento e Gestão de Projetos de Engenharia, Lda.
Ensino Superior Empresarial, Lda.
Equation Virtual, Franchising e Comércio Eletrónico, Lda.
ERMCONTA, Unipessoal, Lda.
Ermelinda Trinta, Contabilidade e Fiscalidade
Ernesto Martins & Caminha, Lda.
Escola Academia do Sporting, Carvalhos
Escola Ginástica Gaia
Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica do Porto
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto
Esmomolde, Fabrico de Moldes, Lda.
Estrela e Vigorosa Sport
Estudos e Projetos
Europneumac, Lda.
Exército Português, Delegação de Infraestruturas do Norte
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