Plano Estratégico
2018-2022

Mensagem
Após um intensivo e participado trabalho de autoavaliação e de reflexão
estratégica, o Colégio de Gaia apresenta o seu Plano Estratégico para o
quadriénio 2018-2022. Os princípios fundamentais do planeamento
estratégico 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 2018-2022. Anualmente, este plano pode ser
complementado com o Plano Anual de Atividades.
Desejamos que esta orientação reanime e promova as nossas práticas
profissionais e a qualidade do desempenho da nossa instituição. Além
disso, o nosso Plano Estratégico serve para que a Comunidade Externa
nos conheça melhor.
Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
Diretor e Diretor Pedagógico do Colégio de Gaia
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Enquadramento

Enquadramento

O Projeto
O Colégio de Gaia realizou, simultaneamente, um exercício de reflexão estratégico sobre
seu modelo de organização interno e o sobre o seu posicionamento no mercado, resultando
a construção do Plano Estratégico para o quadriénio de 2018-2022.
Este Plano Estratégico pretende constituir uma visão estruturada e sintetizada dos Valores,
Missão e Visão, acrescidos dos Objetivos Estratégicos definidos, de forma a garantir a sua
divulgação por toda a comunidade escolar. Com este plano estratégico pretendemos:
• Difundir a estratégia de forma transversal no Colégio.
• Identificar o propósito e o impacto de cada iniciativa na estratégia do Colégio.
• Orientar e priorizar a realização de investimentos.
• Focar e alinhar departamentos, funções e processos de gestão.
• Suportar a criação de um modelo de monitorização de performance estruturado.
• Permitir a tomada de decisões em tempo real e o ajustamento das prioridades, em
função dos resultados.
• Unir o Colégio em torno de objetivos comuns, permitindo a ligação do desempenho
individual ao da equipa e ao da Organização.
Paralelamente à construção do Plano foi, também, 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 estratégica definida, orientando o Colégio na reformulação
do seu modelo operacional e na implementação das medidas necessárias.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Por forma a complementar o presente plano estratégico, o Colégio de Gaia efetuou uma
breve caracterização do seu ambiente, interno e externo, promovendo, deste modo, a
transparência e clareza necessárias ao entendimento das suas opções estratégicas. Este
exercício possibilitou a identificação das áreas de destaque e de melhoria para o Colégio
que serviram de base ao processo de reflexão levado a cabo.
A caracterização realizada é apresentada de acordo com as seguintes dimensões:
• Organização: organigrama funcional e modelo de governo

Interna

• Caracterização da comunidade escolar
• Caracterização das infraestruturas

Externa

Plano Estratégico 2018-2022
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Organigrama Funcional
A estrutura orgânica e funcional em vigor no Colégio de Gaia para o quadriénio 2018-2022
compreende as seguintes Direções, Estruturas e Unidades Especializadas:
Entidade Titular
Assessoria da Direção
Conselho Consultivo

(Pedagógica / Jurídica /
Comunicação e imagem)

Diretor

Secretária do Diretor
Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor Pedagógico

Técnico Oficial de Contas

Recursos Humanos

Revisor Oficial de Contas

Estruturas e Serviços
Administrativos e de Apoio
Conselho Administrativo e
Financeiro

Estruturas
Pedagógicas
Direção Pedagógica
Diretor Pedagógico
Adjuntos do Diretor Pedagógico
para a Área Pedagógica

Serviços
Administrativos
Conselho
Pedagógico
Secretaria
Conselho de Diretores de
Curso

Unidades
Especializadas
Serviços Especializados de
Apoios Educativos

Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO)

Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação
Inclusiva

Centro Infraestruturas
Biblioteca
Papelaria/Reprografia

Conselho de
Departamento

Conselho de Diretores de
Turma

Serviço de nutrição
(refeitório e bar)

Conselho de Turma

Complexo
desportivo/piscina

Conselho Escolar
(professores do 1.º ciclo)

Núcleo de Apoio à
Aprendizagem, Inovação
e Mediação Educativa
(NAAIME)

Gabinete de
Acompanhamento
Pedagógico e Orientação
(GAPO)

Gabinete de Inserção na
Vida Ativa (GIVA)

Conselho de Educadores
(Educação Pré‐escolar)

Núcleo de Animação
Pastoral (NAP)

Sistema de Gestão da
Qualidade

Projetos e Recursos de Apoio
Documentos orientadores:
Projeto Educativo; Plano Estratégico; Regulamento Interno; Plano Anual de Atividades.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
A estrutura orgânica e funcional definida para o Colégio de Gaia foi delineada com vista a
dar resposta, de forma eficiente, aos desafios que se colocam, em cada momento. Como
tal, qualquer alteração do modelo organizacional vigente, durante o próximo quadriénio,
deverá salvaguardar as condições necessárias para a prossecução das linhas estratégicas
definidas no presente documento.
Modelo de Governo
De seguida, são apresentadas as descrições das principais funções de gestão do Colégio,
assim como de algumas unidades adicionais, por apresentarem fatores distintivos face às
tradicionais instituições de ensino.
Entidade Titular

O Colégio funciona sob a tutela institucional do Seminário Menor do Sagrado Coração de
Jesus, da Diocese do Porto, Entidade Titular, a quem compete: definir os seus objetivos,
em ordem à elaboração do seu Projeto Educativo; definir, com clareza, a sua estrutura
orgânica, a forma de governo, gestão e organização que adota e os demais aspetos
fundamentais da sua organização e funcionamento; definir o seu projeto pedagógico,
pastoral, científico e cultural; nomear o Diretor e Diretor Pedagógico.

Diretor e Diretor
Pedagógico

O Diretor e Diretor Pedagógico é nomeado pela Entidade Titular e é apoiado, na área
pedagógica, pelos Adjuntos do Diretor para a Área Pedagógica e pelos Assessores.

Conselho
Consultivo

O Conselho Consultivo dá parecer sobre as linhas orientadoras das atividades do Colégio
de Gaia, nos termos da lei em vigor. Composição: dois elementos da Direção do Colégio
de Gaia, sendo um deles o Diretor e Diretor Pedagógico, que presidirá ao Conselho
Consultivo; o responsável pelo Gabinete de Inserção na Vida Ativa do Colégio de Gaia;
uma individualidade em representação da Câmara Municipal de Gaia; um representante da
Junta de Freguesia, na qual se localiza o Colégio de Gaia; uma personalidade de
reconhecido mérito na área empresarial e/ou comercial do concelho; uma personalidade de
reconhecida competência científica e tecnológica; dois representantes do Pessoal Docente;
um representante do Pessoal Não Docente; um representante de Pais/Encarregados de
Educação; um representante dos Alunos.

Serviços
Especializados de
Apoios Educativos

Estrutura especializada que desenvolve a sua ação em parceria com o Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO). Englobam o Núcleo de Educação Especial e o programa
de Português – Língua Não Materna (PLNM), ambos coordenados por docentes
especializados, nomeados pelo Diretor e Diretor Pedagógico. Finalidades: contribuir para a
igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os jovens, promovendo a
existência de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às suas necessidades
específicas e ao seu desenvolvimento global; colaborar na promoção da qualidade
educativa, nomeadamente nos domínios relativos à orientação educativa, à
interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do ambiente educativo.

Serviço de
Psicologia e
Orientação (SPO)

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. É composto por um ou mais psicólogos. Por nomeação da
Direção, um assume a função de responsável/coordenador do serviço.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Núcleo de Apoio à
Aprendizagem,
Inovação e
Mediação
Educativa
(NAAIME)

Trabalha na dependência direta do Diretor e Diretor Pedagógico e é constituído por 5
elementos: um coordenador, com experiência pedagógica, conhecedor da orgânica do
Colégio de Gaia e das modalidades de ensino ministradas na instituição; três docentes
identificados com os níveis de ensino ministrados no Colégio de Gaia (Educação
Inicial; Ensinos Básico 2 e 3; e Ensino Secundário); um psicólogo. Este núcleo, em
colaboração com os demais serviços e estruturas do Colégio de Gaia, tem como
objetivos gerais: apoiar a inclusão das crianças e jovens 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 (GIVA) e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); prevenir, avaliar e mediar
situações-problema, de forma a melhorar os processos de ensino e de aprendizagem;
promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.

Equipa
Multidisciplinar
de Apoio à
Educação Inclusiva
(EMAEI)

Esta equipa multidisciplinar é constituída por elementos permanentes (um dos
docentes que coadjuva o diretor; um docente de educação especial; três membros do
conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de
educação e ensino; e um psicólogo) e elementos variáveis (o docente titular de
grupo/turma ou o diretor de turma do aluno; outros docentes do aluno; elementos do
Núcleo de Apoio à Aprendizagem, Inovação e Mediação Educativa (NAAIME); técnicos
do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm com o
aluno).
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 o NAAIME; 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
(GAPO)

Tem como finalidade proceder ao acompanhamento urgente disciplinar 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 do Colégio, 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; atividades
de articulação curricular entre docentes; atividades de informação e orientação
educacional dos alunos; atividades de apoio educativo e de reforço das
aprendizagens: promover e desenvolver a ação sócio caritativa.

Gabinete de
Inserção na Vida
Ativa (GIVA)

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 (Formação em Contexto de Trabalho). 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).
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Núcleo de
Animação
Pastoral

Nomeado pelo Diretor, e coordenado por um Professor de EMRC, o Núcleo de
Animação Pastoral (NAP) colabora estreitamente na criação de um ambiente humano,
social, religioso e cristão, capaz de potenciar as qualidades do processo educativo e
de oferecer ao Colégio uma atmosfera claramente evangélica. Cabe-lhe,
nomeadamente: promover e animar as celebrações litúrgicas; assinalar, de modo
conveniente, os ritmos e tempos litúrgicos, bem como os acontecimentos mais
relevantes da vida da Igreja; prover à organização de iniciativas de âmbito pastoral, de
serviços complementares de formação cristã de alunos, Pessoal Docente e Não
Docente; programar a realização de aspetos da ação educativa que se relacionem
especificamente com a formação, vivência e orientação cristãs, de todos os membros
da comunidade educativa.

Sistema de Gestão
da Qualidade

O Diretor do Sistema de Gestão da Qualidade, é nomeado pelo Diretor, e tem como
funções planear, coordenar, assegurar e promover a implementação e melhoria
contínua do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com o referencial
normativo e legislação aplicável, bem como criar e dinamizar o plano de formação
interno.

Assessoria de
Comunicação e
Imagem

Tem como missão a definição de políticas e estratégias de comunicação e imagem a
nível interno e externo, de acordo com as orientações da Direção do Colégio de Gaia,
de forma a garantir o fluxo interno de informação institucional de forma eficaz e a
promover a notoriedade desta instituição de ensino junto da comunidade envolvente.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização da Comunidade Escolar
Caracterização dos Recursos Humanos
N.º de docentes e não docentes e média de idades e
antiguidade por ano letivo

N.º de docentes com contrato e formadores externos por
ano letivo

N.º de docentes por competência pedagógica por ano
letivo

N.º de docentes por ciclo de estudo por ano letivo

Principais tendências:
• Aumento do n.º total de colaboradores.
• Média de idades e antiguidade de
colaboradores não apresenta variações
significativas.
• Aumento mais expressivo do n.º de
formadores externos.
• Elevada percentagem de docentes
profissionalizados.
• N.º de educadores(as) da Educação PréEscolar e de docentes do Ensino Básico
tendencialmente decrescente, com a
exceção do 3º ciclo do Ensino Básico, com
um aumento desde 2014/15.
• N.º de docentes do Ensino Secundário
relativamente constante, após o pico
registado no ano letivo 2012/13.

Caracterização da população escolar
N.º global de alunos por ano letivo
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização do Ensino Pré-Escolar
N.º de alunos e turmas por ano letivo

Nº de entradas e transferências por ano letivo

Principais tendências:
• Diminuição do número de
crianças inscritas na Educação
Pré-Escolar.
• Redução do número de grupos de
crianças, ao longo dos últimos
anos e, consequentemente, do
número de educadoras.
• Descida no número de
transferências de alunos.
• Envolvimento médio dos alunos
deste ciclo de ensino nas
Atividades de Enriquecimento
Curricular.

Caracterização do 1.º ciclo do Ensino Básico
N.º de alunos e turmas por ano letivo

Nº de entradas e transferências por ano letivo

Plano Estratégico 2018-2022

Principais tendências:
• Diminuição do número de alunos
inscritos no 1.º Ciclo do Ensino
Básico, tendo como consequência
a redução do número de turmas.
• Diminuição do número de
professores titulares, ao ritmo de
um por ano, desde o ano escolar
2014/2015.
• Redução do número de
transferências de alunos,
traduzida numa elevada
fidelização dos alunos.
• Grande envolvimento dos alunos
deste ciclo de ensino nas
Atividades de Enriquecimento
Curricular.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização do 2.º ciclo do Ensino Básico
N.º de alunos e turmas por ano letivo

Nº de entradas e transferências por ano letivo

Principais tendências:
• Aumento, nos últimos anos, do n.º
de alunos inscritos no 2.º Ciclo do
Ensino Básico, possibilitando a
abertura de novas turmas.
• Descida do n.º de transferências
de alunos.
• Ligeira descida do n.º de novos
alunos inscritos no ano letivo
2017/18, face ao ano letivo
anterior.
• Descida do envolvimento dos
alunos nas Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC’s)
do 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico, face ao 1.º ciclo.

Caracterização do 3.º ciclo do Ensino Básico
N.º de alunos e turmas por ano letivo

Nº de entradas e transferências por ano letivo

Plano Estratégico 2018-2022

Principais tendências:
• Aumento generalizado do n.º de
alunos inscritos, possibilitando a
abertura de novas turmas.
• Forte fidelização dos alunos que
frequentam o 9.º ano de
escolaridade do Colégio – mais de
90% ingressam no Ensino
Secundário do Colégio de Gaia.
• Crescimento significativo ao nível
de novos alunos inscritos em
2017/2018.
• Descida do envolvimento dos
alunos nas Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC’s)
do 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico, face ao 1.º ciclo.
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização do Ensino Secundário (1/2)
N.º de alunos e turmas por ano letivo

Nº de entradas e transferências por ano letivo

Nº de candidaturas e taxa de aceitação por ano letivo

Principais tendências:
• N.º de alunos inscritos no Ensino
Secundário relativamente
constante ao longo dos últimos
anos, com uma ligeira descida no
presente ano letivo devido à
diminuição do n.º de alunos por
turma.
• N.º de transferências reduzido
(aproximadamente 3%, face à
proporção de alunos).
• Elevada procura dos cursos com
planos próprios (a oferta de vagas
é inferior à procura).
• Preponderância de alunos
residentes no Concelho de Vila
Nova de Gaia, no universo dos
alunos que frequentam o 10.º ano
(82,2% em 2016/2017 e 77,0%,
em 2017/18), seguindo-se o
Concelho de Santa Maria de Feira
(7,0%, em 2016/17 e 7,2%, em
2017/18).
• Pouca penetração nos Concelhos
limítrofes (ex.: Espinho,
Gondomar e Porto), relativamente
a ingressos no 10.º ano.

Top 5 de Conselhos com maior presença ao nível das entradas
no Ensino Secundário
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização do Ensino Secundário (2/2)
Situação dos alunos após a conclusão do curso
Taxa média de empregabilidade ou
prosseguimento dos estudos (6 meses)

>95%

• Apesar de continuar a ser a opção preferencial dos alunos, verifica-se uma descida do número
de alunos que ingressam no Ensino Superior, devido ao aparecimento de novas opções de
prosseguimento de estudos, caso dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
ministrados no ensino superior politécnico (Nível 5 do Quadro Nacional de Qualificação - QNQ).
• Aumento do número de alunos que optam por efetuar cursos para obtenção do Nível 5 do QNQ;
ingressar no Ano Zero; ou efetuar nova preparação para o Ensino Superior.
• Feedback positivo das entidades acolhedoras de estágio, relativamente aos alunos do Colégio
de Gaia.

Cerca de

90

%

Capacidade de
integração no
trabalho em equipa
Plano Estratégico 2018-2022

das mais de 300 entidades acolhedoras
de estágios considera os alunos do
Colégio de Gaia “Muito ou Totalmente
Adequados” em termos de:

Adaptação a novas
situações

Responsabilidade
manifestada
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização das Infraestruturas
Na sua globalidade, o Colégio possui instalações
diferenciadoras, caracterizadas pela existência de
laboratórios/oficinas (28), pavilhões multidesportivos (2), campo
sintético, polidesportivo em betuminoso, mini complexo de
atletismo, piscina, bar, mediateca e sala multiusos.
Daqui é possível destacar a:
• existência de um espaço próprio para lecionação de cada
nível de ensino ministrado no Colégio de Gaia;
• existência de gabinetes para cada grupo disciplinar.

Plano Estratégico 2018-2022
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Breve Caracterização do Colégio de Gaia
Caracterização do meio envolvente
Peso da população residente em cada Concelho da Área Evolução da população escolar em Vila Nova de Gaia
Metropolitana do Porto

Evolução da população escolar nos Concelhos limítrofes
de Vila Nova de Gaia

Evolução da população escolar do Ensino Secundário
em Vila Nova de Gaia, por modalidade de ensino

• O Concelho de Vila Nova de Gaia é o mais populoso da Área Metropolitana do Porto, com
301 496 habitantes, o que corresponde a um peso populacional de 17,5%.
• Entre 2009/10 e 2015/16 a população escolar de Vila Nova de Gaia diminuiu 10 247 alunos
(-19,1%), tendo passado de 53 581 para 43 334 alunos.
• O Concelho de Vila Nova de Gaia apresenta o segundo maior valor ao nível da população escolar
na Área Metropolitana do Porto, sendo unicamente superado pelo Concelho do Porto.
• O n.º de alunos nos cursos Tecnológicos (Científico-Tecnológicos) tem sido superior a 2000, com
exceção do ano escolar 2012/13, sendo que nos últimos quatro anos escolares foi possível
verificar um aumento do número de alunos nesta modalidade de ensino.
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Metodologia

Metodologia
A reflexão estratégica levada a cabo pelo Colégio de Gaia teve como objetivo último a
definição de um plano estratégico para o desenvolvimento da Instituição no quadriénio
2018-2022, 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.
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, os quais 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 performance, 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, então, 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
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Metodologia

Entidades consultadas
Tendo como objetivo obter uma visão ampla das oportunidades e 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.

DIOCESE DO PORTO

ALUNOS

UNIDADES ESPECIALIZADAS DO COLÉGIO

FUNCIONÁRIOS

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
ANTIGOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO /
ANTIGOS ALUNOS
ENTIDADES PARCEIRAS DO COLÉGIO DE
GAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
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Apresentação
O Colégio de Gaia 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 1933/34 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 08 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.
• 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, até 1989.
• Em 1961, dá-se a conclusão da construção do sector 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.
• 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 08 de novembro de 1966, foi autorizada a transferência de propriedade para a Diocese
do Porto.
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Externato de Gaia (continuação)
• 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 1230 alunos, distribuídos do
modo seguinte.
• 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 (1615) foi autorizado a
funcionar também nas instalações do Seminário Cristo Rei, dos Padres Redentoristas,
distribuídos do modo seguinte:
Instalações da Rua Pádua Correia
 Ensino Infantil ---------------------------------------------------------------------------------- Ensino Primário – diurno -------------------------------------------------------------------- Ensino Primário – noturno ------------------------------------------------------------------ Ensino Preparatório – diurno --------------------------------------------------------------- Ensino Secundário Unificado (curso geral e complementar) – diurno ------------ Ensino Secundário (curso geral e complementar) – Noturno ------------------------

•

200 alunos
315 alunos
40 alunos
250 alunos
496 alunos
90 alunos

Instalações do Seminário Cristo Rei
 Ensino Preparatório – diurno ---------------------------------------------------------------- 192 alunos
 Ensino Secundário Unificado (curso geral) – diurno, em regime de
desdobramento --------------------------------------------------------------------------------- 32 alunos
Total 1615 alunos
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 sector D
(Norte) onde está sediada, atualmente, a biblioteca e acrescentaram-se 12 salas ao sector
D (Sul).

• Em 12 de novembro de 1981, foi inaugurada a piscina.
Plano Estratégico 2018-2022

Colégio de Gaia | 24

Quem somos

Colégio de Gaia
• 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 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 funcionamento do curso técnico-profissional de Informática.
• No ano letivo de 1987/88, começou a funcionar o Pavilhão Gimnodesportivo B e 5 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, até 2001.
•

Em junho de 1989, foi inaugurado o self-service na cantina, e foi autorizado o averbamento
do Curso Técnico-Profissional, com Planos Próprios, de Informática, em regime de autonomia
pedagógica.

•

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.

•

04 de fevereiro de 1991 – foi fixada a lotação total deste estabelecimento em 1202 alunos.

•

A 11 de dezembro de 1991, nasceu a Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Colégio de Gaia (APECOGA).

•

Em 1991, realizou-se a primeira Semana Aberta do Colégio.

•

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 Planos Próprios,
de “Administração e Marketing”, em regime de autonomia pedagógica.

•

No ano letivo de 1996/97, nasceu o Curso Secundário Tecnológico com Planos Próprios de
“Animação e Gestão Desportiva”, em regime de autonomia pedagógica.
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Colégio de Gaia
•

Em 3 de julho de 2001, foi nomeado como quarto diretor o Dr. José António Queirós
Ribeiro, 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 1613 alunos.

•

No ano letivo 2009/2010, iniciou-se a lecionação dos Cursos Secundários CientíficoTecnológicos 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 quarto 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 6.ª 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 novas salas de aula no Bloco A.
• Na época 2016/17, o Colégio sagra-se pela 2.ª vez Campeão Nacional de andebol sénior
feminino e vence a Taça de Portugal, contando no seu palmarés com 3 Taças de Portugal,
2 Supertaças de Portugal e 2 Campeonatos 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.
• Em outubro de 2017, o Colégio assumiu a gestão da alimentação após grande e
significativas obras na cozinha e dispensa.
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A população escolar do Colégio de Gaia estende-se, atualmente, dos 3 anos de idade ao
12.º ano de escolaridade, abarcando, portanto, a Educação Pré-Escolar, os Ensinos Básico
1, 2 e 3 e o Ensino Secundário, com planos próprios.
O Colégio de Gaia integra, acompanha e educa as crianças e jovens num projeto que
valoriza a sua formação como pessoa inserida numa sociedade em permanente mudança,
oferecendo-lhes um ambiente de aprendizagens que favoreça a criatividade, o saber e a
cidadania. Preconiza como objetivos, promover o desenvolvimento harmonioso e global de
cada criança e jovem, no respeito pelas suas características individuais; fomentar
comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; proporcionar
o desenvolvimento pessoal e social, com linguagens múltiplas, sentido crítico, afetividade e
espírito de solidariedade e de cidadania.
Desta forma, o Colégio de Gaia possui um contexto muito peculiar, e até inovador, do ponto
de vista Pedagógico e Educacional.

Valores
O Colégio de Gaia preconiza os seguintes valores:

Aprendizagem
permanente

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

Responsabilidade

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

Respeito e
Igualdade

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

propormos novas ideias e desafios.

Integridade e
Lealdade

somos transparentes e leais com os alunos, pais/encarregados de
educação, docentes e assistentes, educativos no processo ensinoaprendizagem.

Fraternidade e
Espírito de equipa

atingimos os nossos objetivos com o esforço de todos. Somos uma
comunidade onde todos procuramos “o Verdadeiro, o Bem e o
Belo”.
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Missão
O Colégio de Gaia tem por missão 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:
• “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, desenvolvêlos e aplicá-los no seu futuro; proativas, abertas à mudança, sensíveis ao
empreendedorismo e à inovação.
• “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.

Visão
Procura-se que o Colégio de Gaia seja, cada vez mais, uma instituição de referência,
escolhida pelas famílias e jovens:
• pela excelência da sua formação, sustentada numa educação de qualidade, atrativa,
diferenciada e competitiva;
• 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;
• pela sólida formação humana, social, cultural e cívica;
• pela perspetiva de formação contínua que proporciona (da educação pré-escolar ao 12.º
ano);
• 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;
• pelo clima escolar estimulante e diferenciador que proporciona, fomentando a
cooperação entre todos.
Esta visão permitirá o aumento dos níveis de reconhecimento da Instituição, de modo a
constituir-se como uma entidade de referência no ensino na Região e em Portugal. Além
disso, 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
orgulho na instituição.
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Capacidades diferenciadoras
As capacidades diferenciadores de uma organização consistem nos seus elementos
distintos, face à concorrência, e sobre os quais aquela consegue criar valor para o seu
público alvo, funcionando como ponto influenciador da tomada de decisão deste mesmo
público.
Deste modo, e após o exercício de reflexão efetuado, o Colégio de Gaia definiu quatro
compromissos que reconhece serem diferenciadores e capazes de suportar uma estratégia
de crescimento para o futuro.

Somos um Colégio líder em educação.
Temos um forte compromisso com...

a educação de excelência e exigência,
inovadora e motivadora, assente em modelos
educacionais e pedagógicos inclusivos
a família,
na criação de um ambiente escolar estimulante,
fomentando a cooperação entre a comunidade
colegial
a formação integral dos alunos,
promovendo os valores da liberdade,
responsabilidade, cidadania e participação, espírito
criativo e pensamento crítico
a concretização de projetos
ousados, inovadores, humanistas, impulsionadores
da ligação ao meio envolvente
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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 então um Colégio...

Inclusivo e de cariz
católico, com
formação de
qualidade
reconhecida

• Inclusivo e de cariz católico, promovendo uma educação
moral e cívica, 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:

Caracterizado por
métodos e
competências
inovadores

• 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 o
ensino e aperfeiçoarem competências, integradas num
ambiente acolhedor, familiar, com bem-estar escolar e social.

Alicerçado na cultura:
• de proximidade com Pais/Encarregados de Educação,
agentes ativos no percurso de formação dos alunos;

Próximo da
comunidade

• 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.
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Pretende-se, então, um Colégio...
Assente:

Alicerçado numa
gestão eficiente e
eficaz

• 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).

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.
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Os nossos objetivos
Perspetiva dos Stakeholders
Maximizar o
número de alunos
em todos os ciclos
de ensino

Aumentar a
notoriedade da
marca Colégio

O Colégio de Gaia assume que o aumento global do número de
crianças na Educação Pré-escolar e de alunos no Ensino Básico
(1, 2 e 3) 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.

O Colégio de Gaia pretende melhorar os índices de sucesso
escolar, garantindo um elevado nível pedagógico, de modo a
Melhorar os índices alcançar uma imagem pública de notoriedade, tornando-se um
de sucesso escolar referencial nacional no âmbito da educação.

Aumentar a
satisfação dos
alunos

Aumentar a
satisfação dos
colaboradores do
Colégio
Legenda:

O Colégio de Gaia pretende proporcionar aos alunos bem-estar
escolar e social.

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.

Formação de qualidade
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Perspetiva dos Stakeholders
Aumentar a
satisfação dos
Pais/Encarregados
de Educação com o
Colégio

Legenda:

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.

Formação de qualidade
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Perspetiva dos Processos Internos
Promover o
envolvimento dos
Pais/Encarregados
de Educação

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.

Promover a ligação
com a comunidade
envolvente

Pretende-se que o Colégio de Gaia promova e acolha, com
regularidade, atividades de âmbito cultural, artístico e científico e
desenvolva parcerias com entidades externas.
Aprofundar as relações externas com Entidades Políticoadministrativas, Autárquicas, Escolares, Empresariais e a Sociedade,
em geral, no sentido de reforçar a capacidade de intervenção do
Colégio de Gaia.

Desenvolver
iniciativas de
responsabilidade
social

Promover
formação e a
adoção de métodos
pedagógicos
inovadores

Desenvolver
processos de
marketing e
comunicação

Legenda:

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.

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.

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.

Formação de qualidade

Plano Estratégico 2018-2022

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Os nossos objetivos

Perspetiva dos Processos Internos
Diversificar e
dinamizar as
atividades
complementares
do currículo dos
alunos

Legenda:

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
quadriénio, 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.

Formação de qualidade

Plano Estratégico 2018-2022

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Os nossos objetivos

Perspetiva do Desenvolvimento Organizacional

Modernizar as
instalações e
recursos

Motivar
colaboradores

Motivar alunos

Reforçar
competências do
corpo docente e
não docente

Legenda:

Criar um ambiente mais acolhedor, modernizando e
personalizando os espaços físicos do Colégio.

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.

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

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.

Formação de qualidade

Plano Estratégico 2018-2022

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Os nossos objetivos

Perspetiva da Sustentabilidade Financeira

Expandir as
oportunidades de
receita do Colégio

Controlar a
estrutura de custos
do Colégio

Legenda:

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 Ensino Básico; o incremento
de fundos, patrocínios e mecenatos; exploração de ativos 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.

Formação de qualidade

Plano Estratégico 2018-2022

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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Os nossos objetivos

Mapa estratégico
A construção do mapa estratégico visa, pelo estabelecimento de relações causa-efeito,
facilitar o processo de comunicação e difusão da estratégia dentro da Instituição. Deste
modo, pretende-se dar a conhecer e a compreender a toda a comunidade escolar os
objetivos e ações a desenvolver, no sentido de contribuir positivamente para alcançarmos,
em conjunto, a visão estratégica definida.

Legenda:

Formação de qualidade

Plano Estratégico 2018-2022

Métodos e competências inovadores

Próximo da comunidade

Gestão eficiente e eficaz
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O nosso percurso

O nosso percurso

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.
Iniciativa

Promover o envolvimento dos Encarregados Educação

Criar uma associação de
Pais/Encarregados de Educação

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Envolver todos os intervenientes
no processo educativo, de forma
a contribuir para sucesso escolar
dos alunos.
Direção
Desenvolver ações conjuntas
com a direção, docentes e não
docentes, com vista ao sucesso
escolar dos alunos.

Pais/
Encarregados 1 ano escolar
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 Direção
e das crianças no Colégio.

Direção

Edição anual

Realizar uma sessão de boas-vindas,
com a apresentação do ano escolar
para os 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico 1, 2 e 3

Apoiar a integração de
Pais/Encarregados de Educação Direção
e alunos no Colégio.

Direção

Edição anual

Direção

Direção

Edição anual

Esclarecer os
Pais/Encarregados sobre o
funcionamento da Formação em
Contexto de Trabalho (FCT),
Prova de Aptidão Tecnológica
(PAT), integração no mundo do
trabalho e prosseguimento de
estudos

Diretores de
Curso

Diretores de
Curso

Edição anual

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
(SPO) /
Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Serviço de
Psicologia e
Orientação /
Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Edição anual

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
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Edição anual

Realizar uma sessão de boas-vindas,
com a apresentação do ano escolar
com o 10.º ano do Ensino Secundário
(com a presença da Diretor, Diretor de
Curso, Diretor de Turma, Gabinete de
Inserção na Vida, Serviço de
Psicologia e Orientação, Núcleo de
Mediação e Inovação Pedagógica)
Realizar uma sessão de
esclarecimento, no início do 2.º
período, sobre o funcionamento do
11.º e 12.º anos e percursos póssecundário (FCT, PAT, integração no
mundo do trabalho, prosseguimento de
estudos)

Plano Estratégico 2018-2022

Apoiar a integração dos novos
alunos no Colégio.
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O nosso percurso

Plano de ação

Promover o envolvimento dos
Encarregados Educação

Iniciativa

Organizar 2 dias comemorativos de
datas simbólicas (dia Mãe e dia do
Pai), dirigidos a todos os níveis de
ensino, com o envolvimento dos
Encarregados de Educação

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

Objetivo(s)

Envolver os Pais/Encarregados
de Educação na vida escolar.

Desenvolver ações conjuntas
com Pais/Encarregados de
Educação, de forma a contribuir
para formação das crianças e a
promover os envolvimento da
família na vida escolar.

Promover a ligação com a comunidade envolvente

Promover o envolvimento
institucional do Colégio de Gaia
Realizar, semestralmente, uma reunião
com o tecido económico, social,
do Conselho Consultivo
científico, tecnológico e cultural
de Vila Nova de Gaia.

Participar em 6 concursos/programas
(ex.: Programa “A empresa” da junior
achievement; ToPAS; Ciência na
Escola; Parlamento Jovem;
Olimpíadas; O Gaiense - Jornal
"Melhor Escola")

Exposição anual de atividades
(ExpoColgaia)

Plano Estratégico 2018-2022

Responsável

Prazo de
implementação

Coordenador(a) da
educação
inicial

Educador(as)

Edição anual

Coordenador(a) da
educação
inicial

Docentes

Edição anual

Diretor

Diretor

Edição
semestral

Diretores de
Cursos e
docentes

4 anos

Comissão
organizadora
da
ExpoColgaia

Edição anual

Promover a ligação da escola ao
meio envolvente.
Incentivar o desenvolvimento de
projetos em diferentes áreas do
saber científico, técnico e
tecnológico, e promover o
intercâmbio, nomeadamente
com a comunidade científica.
Gabinete de
Promover a integração de
saberes através de exemplos da Projetos
sua aplicação contextualizada.
Estimular o pensamento crítico;
o pensamento criativo; a
autonomia, o desenvolvimento
pessoal e o relacionamento
interpessoal.
Apresentar e promover os
projetos desenvolvidos pelos
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.

Outros
intervenientes

Direção
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O nosso percurso

Plano de ação
Iniciativa

Mostra de projetos desenvolvidos no
âmbito da Prova de Aptidão
Tecnológica (PAT), durante o início do
ano escolar seguinte

Apresentar e promover os
projetos desenvolvidos por
alunos nos diferentes cursos no
âmbito da PAT.
Permitir à comunidade colegial o
contacto com os resultados das
aprendizagens potenciadas
pelos nossos cursos.

Responsável

Prazo de
implementação

Edição anual

Dia do Colégio

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

Diretor

Edição anual

Sessão Solene de Distribuição de
Diplomas – Ensino Secundário

Promover e reconhecer o
desempenho académico dos
alunos do Ensino Secundário do
Colegio de Gaia.

Direção

Comissão
organizadora
da sessão

Edição anual

Realizar uma cerimónia comemorativa
destinada aos finalistas da Educação
Pré-escolar (festa final de ano)

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

Direção

Direção

Edição anual

Direção

Direção

Edição anual

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/EE e
equipa Colegial na passagem
para uma nova etapa da vida
escolar.

Direção

Direção

Edição anual

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
(GIVA)

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

Edição bienal

Efetuar, anualmente, uma Exposição
de Artes (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.

Gabinete de
Projetos

Grupo de
Artes e
Construção
Civil

Edição anual

Realizar uma exposição de posters
científicos, no âmbito da disciplina de
Projeto Tecnológico e da Prova de
Aptidão Tecnológica, em parceria com
instituições de ensino superior

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

Diretores de
Curso e
docentes

4 anos

Plano Estratégico 2018-2022

Promover e reconhecer o
desempenho académico dos
alunos.
Celebrar o final do ano letivo
com as crianças, Pais/EE e
equipa Colegial, na passagem
para uma nova etapa da vida
escolar.

Diretores de
Curso

Outros
intervenientes

Diretores de
Curso

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

Promover a ligação com a comunidade envolvente

Objetivo(s)
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O nosso percurso

Plano de ação
Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Promover a ligação com a comunidade envolvente

Partilhar junto de Pais/EE
Dinamizar exposições na sala de
trabalhos desenvolvidos pelas
Gabinete de
atendimento aos Pais/Encarregados de
crianças da educação inicial e do Projetos
Educação
Ensino Básico 2 e 3.

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.

Desenvolver um programa intitulado
"Contributo dos jovens para o
envelhecimento ativo da comunidade
(atividades de saúde; bem-estar e
lazer; rastreios de saúde)"

Promover a ligação com a
comunidade envolvente sénior,
através de ações promotoras de
um envelhecimento ativo.
Proporcionar o desenvolvimento
de competências nos alunos no
âmbito da avaliação e
Gabinete de
monitorização de atividades
relacionadas com o bem-estar e Projetos
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.

Promover 2 encontros com escritores
de literatura infantojuvenil

Reeditar a lanparty

Plano Estratégico 2018-2022

Promover a leitura, assumindo-a
como fator de desenvolvimento
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.

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

Gabinete de
Projetos

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

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Diretores de
Curso,
Coordenador
da Educação
Inicial e
Edição anual
Diretores de
Turma do
Ensino Básico
(2.º e 3.º ciclos)

Diretores de
Curso

Edição anual

Diretores de
Curso e
docentes dos
cursos do
Ensino
Secundário
de Animação
4 anos
e Gestão
Desportiva,
Tecnologias
da Saúde e
Tecnologias e
Segurança
Alimentar

Grupo
disciplinar de
Português/
Serviço de
Biblioteca

Edição anual

Grupo
disciplinar de
Informática

Edição anual
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O nosso percurso

Plano de ação

Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Participar numa ação do Programa
Erasmus +

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

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

2 anos

Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu

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

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

1 ano

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 processos 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.

Diretores de
Curso de
Análises
Grupo
Químicodisciplinar de Biológicas,
1 ano
Moral, Ética e Tecnologias e
Deontologia
Segurança
Alimentar,
Tecnologias
da Saúde

Projeto STRAPLEX (STRAtospheric
PLatform EXperiment) – Colgaia BEE

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

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

Diretor de
Curso de
Eletrónica e
Telecomunicações

1 ano

Criar o suplemento ao diploma, onde
são registadas todas as AEC's em que
o aluno participa

Criar um documento
complementar ao Diploma que é
conferido no final de um
programa de estudos e em que
constem as atividades de
enriquecimento de curricular em
que o aluno participou ao longo
do curso.

Direção

Diretores de
Turma

1 ano

Plano Estratégico 2018-2022
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O nosso percurso

Plano de ação

Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Natação (AEC) - destinada à
Educação Inicial

Proporcionar a habituação ao
meio aquático aos alunos da
educação Pré-escolar e dos 1.º,
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico. Gabinete de
Aprender as técnicas de
Projetos
natação.
Participar nos Jogos Juvenis de
Gaia.

Professores
de Natação

1 ano

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.

Gabinete de
Projetos

Grupo
disciplinar de
Educação
Física

1 ano

Andebol Feminino (AEC) – destinado
aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico

Promover a competição
desportiva entre os jovens dos
1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário, e
desenvolver o espírito de equipa
e o convívio entre os jogadores.

Gabinete de
Projetos

Grupo
Desportivo
Colégio de
Gaia

1 ano

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.

Gabinete de
Projetos

Docente de
Xadrez

1 ano

Promover o contacto dos jovens
Projeto INVENTORS (AEC) - destinado
dos 7 aos 14 anos com a
Gabinete de
aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino
tecnologia eletrónica analógica e Projetos
Básico
digital.

Gabinete de
Projetos

1 ano

Desenvolver os pensamentos
crítico, autónomo e criativo
dirigido.
Filosofia com Crianças e Jovens (AEC)
Desenvolver capacidades
– destinada ao 1.º ciclo do Ensino
argumentativas.
Básico
Compreender a importância de
ouvir os outros, compreender e
ser compreendido.

Gabinete de
Projetos

Coordenador
da Educação
Inicial

1 ano

Oficina de fotografia (AEC) - destinada
aos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

Promover, junto dos jovens dos
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico,
Gabinete de
o gosto pela fotografia e pela
Projetos
observação intencional do meio
físico e social.

Grupo
disciplinar de
Artes e
Construção
Civil

1 ano

Oficina de Magia- destinada aos 1.º e
2.º ciclos do Ensino Básico

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

Gabinete de
Projetos

1 ano

Ao Palco (Teatro Musical) (AEC)
destinado aos 2.º e 3.º ciclos do
Ensino Básico e Ensino Secundário

Desenvolver nos jovens do 2.º e
3.º ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário a consciência
e sentido estético; aprender
Gabinete de
estruturas dramáticas e códigos
Projetos
teatrais e musicais; apresentar à
comunidade escolar o trabalho
desenvolvido ao longo da
atividade.

Grupo
disciplinar de
Português

1 ano

Plano Estratégico 2018-2022
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O nosso percurso

Plano de ação

Diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Dança Kids (AEC) - destinada à
Educação Inicial

Sensibilizar as crianças para a
postura, controlo e expressão
corporal; aprender a noção de
ritmo.
Realizar a construção de
coreografias.

Gabinete de
Projetos

Gabinete de
Projetos

1 ano

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 interpessoal.

Gabinete de
Projetos

Gabinete de
Projetos

1 ano

Ateliê lúdico-pedagógico (AEC) destinado ao 1.º ciclo do Ensino
Básico

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

Coordenador
da educação
inicial

1 ano

Orientação para as tarefas escolares destinada ao 1.º ciclo do Ensino
Básico

Criar hábitos de trabalho
individual.
Proporcionar aos alunos a
capacidade ultrapassarem as
suas dificuldades.
Aprender a organizar-se de
forma lúdica.

Gabinete de
Projetos

Coordenador
da educação
inicial

1 ano

Clube de Leitura (AEC) - destinado ao
1.º ciclo do Ensino Básico

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

Gabinete de
Projetos

Coordenador
da educação
inicial

1 ano

Incutir os valores da virtude e do
caráter, da resiliência e da
esperança.
Oficina de Cultura Clássica - destinada Estimular nos alunos o gosto
aos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico
para o estudo das línguas latina
e grega.
Identificar a presença das
línguas clássicas no dia a dia.

Gabinete de
Projetos

Grupo de
Português

1 ano

Atividades no âmbito das férias
escolares (Natal, Páscoa e Verão) destinada aos Ensino Pré-escolar e 1,º
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

Promover o convívio entre
alunos da Educação Pré-Escolar
e dos diferentes ciclos do Ensino Gabinete de
Básico.
Projetos
Recriar novas formas de
aprendizagem e lazer.

Educação
Inicial e
Adjunto da
Direção
Pedagógico
para o 2.º e
3.º ciclos

1 ano

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
campos das ciências.

Grupo de
Biologia e
Geologia

1 ano
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Plano de ação

Desenvolver processos de marketing e comunicação

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

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

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.

Responsável
pelo Gabinete
de
Comunicação

Responsável
pelo Gabinete
1 ano
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.

Responsável
pelo Gabinete
de
Comunicação

Responsável
pelo Gabinete
1 ano
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.

Responsável
pelo Gabinete
de
Comunicação

Responsável
pelo Gabinete
1 ano
de
Comunicação

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

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

Responsável
pelo Gabinete
de
Comunicação

Responsável
pelo Gabinete
1 ano
de
Comunicação

Publicitar o Colégio de Gaia em
outdoors e grandes superfícies,
colocados em locais estratégicos na
momento das pré-inscrições

Divulgar a oferta formativa do
Colégio de Gaia.

Responsável
pelo Gabinete
de
Comunicação

Responsável
pelo Gabinete
2 anos
de
Comunicação

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

Facilitar a integração e
sociabilização no Colégio,
contribuindo 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.

Responsável
pela
implementação da
certificação/
Sistema de
Gestão da
Qualidade

Responsável
pela
implementação da
certificação/
Sistema de
Gestão da
Qualidade

2 anos

Promover um jantar anual, por curso,
com Antigos Alunos do Ensino
Secundário (3 cursos nos três
primeiros anos e 4 cursos no último
ano)

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

Diretores de
Curso

Diretores de
Curso

4 anos
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O nosso percurso

Plano de ação
Iniciativa

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

O Colégio de Gaia pretende
manter as parcerias já existentes
e estabelecer novas com
Direção
Instituições que “tragam” valor
acrescentado a ambas as
partes.

Direção

4 anos

Promover reuniões com
Pais/Encarregados de Educação de
Divulgar e angariar crianças para
instituições privadas do concelho de V.
Direção
a Educação Pré-Escolar.
N. de Gaia e regiões limítrofes, que
possuam, exclusivamente, creche

Direção

1 ano

Promover reuniões com
Pais/Encarregados de Educação de
instituições privadas do concelho de V. Divulgar e angariar crianças para
Direção
N. de Gaia e regiões limítrofes, que
o 1.º ano do Ensino Básico.
possuam, apenas, Educação Préescola

Direção

1 ano

Promover reuniões com
Pais/Encarregados de Educação de
Divulgar e angariar crianças para
Direção
instituições privadas do concelho de V.
o 5.º ano do Ensino Básico.
N. de Gaia e regiões limítrofes, no ano
terminal do 1.º ciclo do ensino (4.º ano)

Direção

1 ano

Participar, anualmente, numa mostra
de atividades de grande projeção (por
exemplo: Mostra da Oferta Formativa e
Promover o Colégio de Gaia
Educativa do Concelho de Vila Nova
Direção
junto da comunidade envolvente.
de Gaia Qualifica – Feira de
Educação, Formação, Juventude e
Emprego)

Direção

1 ano

Participar em 3 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
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

1 ano

Promover uma reunião com as
Associações de Pais da Educação
Inicial do concelho de V. N. de Gaia e
regiões limítrofes ao Colégio de Gaia

Divulgar a oferta educativa do
Colégio de Gaia dos 1.º e 2.º
Ciclos do Ensino Básico.

Direção

Coordenador(a) da
Educação
Inicial

1 ano

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

1 ano

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

Desenvolver processos de marketing e comunicação

Objetivo(s)

Promover reuniões com as
Associações de Pais de escolas do
Ensino Básico (3.º ciclo) do concelho
de V. N. de Gaia e regiões limítrofes
ao Colégio de Gaia
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O nosso percurso

Plano de ação

Desenvolver iniciativas de responsabilidade social

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Promover o Fundo de Apoio Social, para
apoio às famílias carenciadas (roupa,
Apoiar a alunos e respetivas
géneros alimentícios, livros escolares,
famílias carenciados.
bens de 1.ª necessidade…)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

4 anos

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
(NAP)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

4 anos

Participar na(s) campanha(s) 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
(NAP)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

4 anos

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
(NAP)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

4 anos

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
(NAP)

Comissão
organizadora
do Sarau

Edição anual

Promover a consciencialização
sobre a doença e partilhar
informações sobre o cancro de
Participar em iniciativas promovidas pela
mama.
Gabinete de
Liga Portuguesa Contra o Cancro Sensibilizar a população
Projetos
movimento "Onda Rosa"
escolar para a temática da
prevenção e diagnóstico
precoce do cancro da mama.

Gabinete de
Projetos

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
(NAP)

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Edição anual

Promover 3 celebrações, no decorrer do
ano litúrgico

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

Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Capelão do
Colégio

Edição anual
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O nosso percurso

Plano de ação

Promover formação e a adoção de
métodos pedagógicos inovadores

Desenvolver iniciativas de responsabilidade social

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Realizar uma campanha de
Sensibilização e Educação Ambiental

Promover a tomada de
consciência, a alteração de
comportamentos 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.

Grupo
disciplinar de
Biologia

Delegado de
Grupo de
Biologia

4 anos

Reduzir o volume de papel (diminuir o
número de impressões e evitar a
duplicação de documentos) - adquirir
uma ferramenta de gestão
documental/repositório de informação.

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

Direção

Direção

4 anos

Promover, anualmente, uma
campanha de sensibilização da
comunidade educativa para a
poupança energética e contra o
desperdício (desligar a luzes no final
da aula; desligar os PC’s e
equipamentos na última aula do dia;
redução do 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.

Gabinete de
Projetos

Docentes da
educação
inicial e
Grupo de
Biologia

4 anos

Melhorar a eficiência energética do
edifício do Colégio

Diminuir os custos e minimizar o
Direção
impacto ambiental.

Direção

4 anos

Promover a separação de lixo,
implementando caixotes de reciclagem
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

4 anos

Aderir à flexibilidade curricular
proposta pelo Ministério da Educação,
com uma turma piloto a iniciar no 1.º
ano, do 1.º ciclo do Ensino Básico

Promover melhores
aprendizagens para alcançar o
sucesso educativo.

Professores
Coordenadora titulares do
da Educação 1.º ciclo do
Inicial
Ensino
Básico

4 anos

Professores
Coordenadora titulares do
da Educação 1.º ciclo do
Inicial
Ensino
Básico

4 anos

Dinamizar a aprendizagem por
projetos, orientada para o 1.º ciclo,
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 autonomia; o bem-estar,
saúde e ambiente; o saber científico e
técnico; as sensibilidades estética e
artística.
Dotar as turmas do 1.º ciclo do Ensino
Básico de meios digitais para apoio à
lecionação (pelo menos, um tablet
para cada dois alunos)

Plano Estratégico 2018-2022

Promover melhores
aprendizagens para alcançar o
sucesso educativo.
Motivar os alunos.

Promover a utilização das novas
tecnologias como meio didático
Direção
de apoio ao processo ensinoaprendizagem.

Direção

4 anos
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O nosso percurso

Plano de ação

Promover formação e a adoção de métodos pedagógicos inovadores

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Ministrar durante as interrupções
letivas, e ao longo de 2 semanas, após
a conclusão do ano letivo, sessões de
apoio destinadas aos alunos com mais
dificuldades (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, do
1.º ciclo do Ensino Básico)

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.

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.

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 Direção
Secundário.

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
Articulação curricular - definir,
Desenvolvimento, contribuindo
anualmente, um projeto integrador, por
para a formação de pessoas
curso (Ensino Secundário), com reflexo
responsáveis, autónomas,
na avaliação dos alunos => 13 projetos
solidárias, que conhecem e
exercem os seus direitos e
deveres em diálogo e no
respeito pelos outros, com
espírito democrático, pluralista,
crítico e criativo.

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Coordenador(a) da
Educação
Inicial

Professoras
titulares do
1.º ciclo do
Ensino
Básico

Edição anual

Direção

Grupos
disciplinares
das
componentes
de formação
geral e
científica

Edição anual

Grupos
disciplinares

Edição anual

Direções de
Curso

Edição anual

Direção

Facultar a certificação internacional, ao
nível da língua inglesa, através da
Cambridge Scholl [no ano escolar
2018/19, será introduzido o novo
método, de acordo com a metodologia
da Cambridge University, no início de
cada ciclo de ensino (educação préescolar, 1.º ano, 5.º ano, 7.º ano e 10.º
ano), alargando-se, gradualmente, aos
outros anos de escolaridade]

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

Grupo
disciplinar de
Inglês

4 anos

Dotar o Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO) de testes de
avaliação psicológica, mais atualizados
e diversificados, necessários ao
desempenho da atividade

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

Direção

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

4 anos

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

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

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Edição anual
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Plano de ação

Promover formação e a adoção de métodos pedagógicos inovadores

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

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

Desenvolver competências
associadas ao relacionamento
interpessoal; desenvolvimento
pessoal e autonomia; e das
metodologias e técnicas de
estudo.

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Desenvolver e promover o projeto
"Transitions&trajectories – 2T4Future"

Preparar os alunos, futuros
diplomados, para a transição
“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).

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA) e SPO

Gabinete de
Inserção na
Edição anual
Vida Ativa
(GIVA) e SPO

Realizar e divulgar, junto dos
colaboradores docentes e não
docentes, Pais/Encarregados de
Educação, informações sobre o horário
e serviços especializados (Serviço de
Psicologia e Orientação; Gabinete de
Inserção na Vida Ativa; Núcleo de
Apoio à Aprendizagem, Inovação e
Mediação Educativa)

Dar a conhecer à comunidade
colegial as funções dos serviços
e horários das unidades
orgânicas Serviço de Psicologia
e Orientação; Gabinete de
Inserção na Vida Ativa; Núcleo
de Apoio à Aprendizagem,
Inovação e Mediação Educativa.

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(SPO)

Edição anual

Reforçar o espólio literário da
biblioteca, solicitando aos Delegados
de Grupo a indicação de bibliografia
(livros, revistas, revistas,...) e base de
dados eletrónicas

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

Direção

Biblioteca

4 anos

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
(GIVA)

Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

Edição anual

Promover a saúde, higiene e
segurança no trabalho - uso de
indumentária definida e adequada ao
laboratório (laboratórios, oficina e
entidades de acolhimento, no âmbito
da Formação em Contexto de
Trabalho) - exemplo: batas, polos,
óculos de proteção.

Promover a segurança, higiene
e saúde nos locais de trabalho;
assegurar a integridade física e
psíquica dos alunos, assim
Direção
como a prevenção dos riscos
profissionais, de forma a diminuir
os acidentes de trabalho e as
doenças profissionais.
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O nosso percurso

Plano de ação

Modernizar as instalações e recursos

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

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

Dotar a creche das
infraestruturas necessárias ao
seu funcionamento.

Diretor

Diretor

2 anos

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 infraestruturas de
atendimentos aos
Pais/Encarregados de
Educação.

Diretor

Diretor

3 anos

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

Melhorar as infraestruturas
sanitárias.

Diretor

Diretor

3 anos

Ampliar o espaço da biblioteca, criando
dois espaços (um para 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

Diretor

4 anos

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

Diretor

2 anos

Reestruturar o mobiliário das salas de
aula

Melhorar as condições das salas
Diretor
de aula.

Diretor

4 anos

Rever o telhado do edifício

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

Diretor

Diretor

4 anos

Isolar termicamente as salas de aula

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

Diretor

Diretor

4 anos

Instalar lâmpadas de baixo consumo

Diminuir os consumos
energéticos.

Diretor

Diretor

4 anos

Instalar painéis solares

Diminuir os consumos
energéticos e contribuir para a
reabilitação sustentável do
edifico.

Diretor

Diretor

4 anos

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

Diretor

4 anos

Criar uma sala de recobro e
emergência

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

Diretor

Diretor

2 anos
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O nosso percurso

Plano de ação
Iniciativa

Objetivo(s)

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Construção do Ginásio

Reforçar as infraestruturas
desportivas do Colégio.

Diretor

Diretor

3 anos

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

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

Diretor

Diretor

4 anos

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

Melhor as condições destinadas
à prática desportiva.

Direção

Direção

4 anos

Promover a limpeza e manutenção do
campo de relva sintética

Manter as condições ideais para
prática desportiva.

Diretor

Diretor

1 ano

Reforçar a identidade de cada
Atribuir nomes aos espaços de sala de espaço de sala de aula, de
aula (salas e laboratórios)
acordo com a área de
lecionação.

Gabinete de
Projetos

Gabinete de
Projetos

1 ano

Reabilitar os espaços de circulação do Proporcionar um ambiente
Colégio e recreios, com mensagens de pedagógico acolhedor, inclusivo
caráter pedagógico
e familiar.

Diretor

Diretor

4 anos

Colocar bancos nos corredores de
acesso às salas de aulas

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

Diretor

Diretor

1 ano

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

Diretor

4 anos

Criar espaços de lazer adequado aos
alunos dos diferentes níveis de ensino

Disponibilizar espaços que
proporcionem o convívio e
interação entre alunos.

Diretor

Diretor

4 anos

Direção

Direção

2 anos

Direção

Biblioteca

1 ano

Direção

Direção

4 anos

Mobilar a sala de espera do Serviço de
Psicologia e Orientação/Gabinete de
Tornar sala de espera um
Inserção na Vida Ativa/Núcleo de
espaço mais acolhedor e
Apoio à Aprendizagem, Inovação e
moderno.
Mediação Educativa

Modernizar as instalações e recursos

Responsável

Adquirir uma ferramenta informática
específico para a gestão integrada de
bibliotecas

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

Adquirir obras literárias (livros, revistas, Reforçar os recursos literários
revistas, base de dados para consulta colocados à disposição de
eletrónica)
alunos e docentes.
Aplicar uma ferramenta informática de
gestão documental/repositório de
informação

Otimizar os processos
documentais.
Diminuir a circulação de papel.
Gerir o conhecimento
organizacional.

Direção

Direção

2 anos

Adquirir testes de avaliação
psicológica para o Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO)

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

Direção

Direção

1 ano
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O nosso percurso

Plano de ação

Reforçar competências do corpo docente e não docente

Modernizar as instalações e
recursos

Iniciativa

Objetivo(s)

Adquirir caixotes para depósito de lixo
– ecopontos

Preservar o ambiente, apoiando
o processo de conversão
de desperdício em materiais ou
produtos de potencial utilidade.

Responsável

Prazo de
implementação

Direção

2 anos

Investimento em formação

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

Sistema de
Gestão da
Qualidade
(equipa de
formação)

1 ano

Criar nova equipa educativa para a
Creche

Dotar a creche dos recursos
humanos necessários ao seu
funcionamento.

Direção

Direção

2 anos

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

Direção

1 ano

Criar um plano anual de ações
formação dirigido aos colaboradores
internos

Elaborar um plano de formação,
que contemple 35 horas de
formação anuais, dirigido aos
colaboradores internos.

Direção

Sistema de
Gestão da
Qualidade
(equipa de
formação)

Edição anual

Jornadas de Inovação Pedagógica

Promover a Inovação e a
qualidade nas práticas
Pedagógicas no Ensino
Secundário.

Núcleo de
Apoio à
Aprendizage
m, Inovação e
Mediação
Educativa

Núcleo de
Apoio à
Aprendizage
1 ano
m, Inovação e
Mediação
Educativa

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.

Direção

Direção

Realizar uma sessão de apresentação
dos serviços do Núcleo de Apoio à
Aprendizagem, Inovação e Mediação
Educativa

Apresentar o núcleo à
comunidade colegial,
evidenciando o seu caráter
inovador e pioneiro.

Núcleo de
Apoio à
Aprendizage
m, Inovação e
Mediação
Educativa

Núcleo de
Apoio à
Aprendizage
1 ano
m, Inovação e
Mediação
Educativa
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O nosso percurso

Plano de ação
Iniciativa

Objetivo(s)

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Recolher sugestões e identificar:
Promover 1 ação anual de reflexão
áreas de melhoria.
sobre o funcionamento do Colégio,
Fortalecer os pontos positivos e Direção
com representantes dos vários setores
oportunidades.
internos
Definir prioridades de atuação.

Direção

Edição anual

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

Direção

1 ano

Promover uma celebração eucarística
e almoço de Natal

Valorizar a dimensão festiva do
Natal.
Promover o convívio entre os
colaboradores, reforçando o
sentimento de pertença à
Instituição e de familiaridade,
orientados para objetivos
comuns.

Direção

Direção
/Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Edição anual

Confraternização anual de final de ano
(passeio)

Promover o convívio entre os
colaboradores, reforçando o
sentimento de pertença à
Instituição e de familiaridade,
orientados para objetivos
comuns.

Gabinete de
projetos

Gabinete de
projetos

Edição anual

Promover uma celebração eucarística
e almoço final de ano

Promover o convívio entre os
colaboradores, reforçando o
sentimento de pertença à
Instituição e de familiaridade,
orientados para objetivos
comuns.

Direção

Direção
/Núcleo de
Animação
Pastoral
(NAP)

Edição anual

Direção

Direção

Edição anual

Gabinete de
projetos

Edição anual

Recolher sugestões e identificar
Avaliar o funcionamento dos diferentes áreas de melhoria.
ciclos de ensino, através de inquéritos Fortalecer os pontos positivos e
por questionário
oportunidades.
Definir prioridades de atuação.

Motivar os colaboradores

Responsável

Criar 1 tertúlia anual de convívio entre
os colaboradores do Colégio

Plano Estratégico 2018-2022

Promover espaços de diálogo
entre os colaboradores.
A finalidade não é apenas
interpretar o que se diz sobre o
Gabinete de
tema da tertúlia, mas também
projetos
tomar o assunto como referência
para falar sobre a vida e a
humanidade.
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O nosso percurso

Plano de ação

Motivar os alunos

Motivar os colaboradores

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Promover a autoavaliação

Promover a melhoria da
qualidade do trabalho
desenvolvido.
Assegurar o sucesso educativo
promovendo uma cultura de
qualidade, exigência e
responsabilidade.
Valorizar o papel dos vários
membros da comunidade
educativa.

Direção

Direção

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

Contribuir para o plano de
formação anual.

Direção

Responsáveis
Edição anual
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

2 anos

Promover a melhoria sustentada
Estabelecer 4 parcerias com entidades
das condições e dos níveis de
externas, com vista à obtenção de
proteção social dos funcionários
regalias sociais para colaboradores do
do Colégio.
Colégio

Direção

Direção

4 anos

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
Colégio, bem como a recolha de
contributos.

Direção

A designar,
entre os
representante
1 ano
s do Núcleo
de
Estudantes

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

Núcleo de
estudantes

Edição anual

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
exemplo, o GIVA) sobre
assuntos de relevância para a
vida do Colégio.
Recolher contributos no sentido
de melhorar a vida do Colégio.

Direção

Direção

Edição
trimestral

Criar uma atividade de acolhimento
aos novos alunos do Ensino
Secundário

Acolher, acompanhar e orientar
os novos alunos.

Direção

Núcleo de
estudantes

Edição anual

Diretores de
Curso

Diretores de
Curso

Edição anual

Facilitar a integração dos novos
Criar a figura do tutor, para os novos
alunos e criar um espírito de
alunos (10.º ano), por parte dos alunos
interajuda com os alunos os
do 11.º ano
anos posteriores.
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O nosso percurso

Plano de ação

Expandir as oportunidades de receita do Colégio

Motivar os alunos

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

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

Diretores de
Curso

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.

Gabinete de
Projetos/
Gabinete de
Inserção na
Vida Ativa
(GIVA)

A definir, de
acordo com a
4 anos
especificidad
e do projeto

Receitas derivadas das inscrições e
propinas, nos diferentes níveis de
ensino (creche, educação pré-escolar,
1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico)

Garantir a sustentabilidade e
qualidade do funcionamento
dos diversos níveis de ensino.

Direção

Contabilista
Certificado

Anualmente

Receitas resultantes das atividades
extracurriculares (AEC's)

Garantir a sustentabilidade do
funcionamento das Atividades
de Enriquecimento Curricular.

Direção

Contabilista
Certificado

Anualmente

Receitas gerais (administrativas, bar,
papelaria, refeitório)

Garantir a sustentabilidade e
qualidade do funcionamento
dos diversos serviços
prestados.

Direção

Contabilista
Certificado

Anualmente

Cedência de instalações

Estabelecer relações de
parceria com instituições
protocoladas, rentabilizando a
capacidade instalada por parte
do Colégio.

Direção

Contabilista
Certificado

Anualmente

Receita derivada de patrocínios e
mecenatos

Estabelecer parcerias, de modo
a atrair investimento no Colégio
de Gaia.

Direção

Contabilista
Certificado

Anualmente
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O nosso percurso

Plano de ação

Controlar a estrutura de custos do Colégio

Iniciativa

Objetivo(s)

Responsável

Outros
intervenientes

Prazo de
implementação

Reforçar o sistema de controlo
orçamental

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

Contabilista
Certificado

1 ano

Informatizar a gestão de stocks na
papelaria

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

Contabilista
Certificado

Contabilista
Certificado

1 ano

Informatizar a gestão de stocks no bar

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

Contabilista
Certificado

Contabilista
Certificado

Mensalmente

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

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

Contabilista
Certificado

Mensalmente

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.

Contabilista
Certificado

Contabilista
Certificado

1 ano

Controlo dos custos de avenças

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

Contabilista
Certificado

Anualmente

Permitir analisar os desvios face
Controlo de custos de manutenção das ao orçamentado e implementar, Contabilista
infraestruturas do Colégio
sempre que necessário,
Certificado
medidas corretivas.

Contabilista
Certificado

Mensalmente
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A nossa ambição

A nossa ambição

Plano de monitorização
O plano de monitorização é composto por um conjunto de indicadores de performance 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 3 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 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;
• dinamização de workshops de apresentação de resultados e definição de oportunidades
de melhoria e/ou redefinição estratégica;

(períodos letivos)

TRIMESTRAL

• 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.
1. Recolha e análise de
informação

Recolha de
informação

Cálculo dos Análise dos
indicadores resultados

(final ano letivo)

ANUAL

Equipa de monitorização

1. Recolha e análise de
informação

Recolha de
informação

Cálculo dos Análise dos
indicadores resultados

Equipa de monitorização

2. Apresentação de resultados e definição de
oportunidades de melhoria

Apresentação Debate sobre Identificação de Atualização
de resultados tendência de oportunidades de do Plano de
Ação
melhoria
atingimento
Equipa de monitorização e Direção

2. Apresentação de resultados e redefinição
estratégica

Apresentação Conclusão de Identificação de Redefinição
de resultados atingimento oportunidades de estratégica
melhoria
de objetivos
Equipa de monitorização, Direção e Conselho Consultivo

Para que este processo seja viável e eficiente, o Colégio garantirá a existência de um
processo gerador de informação que assegure a recolha e distribuição de toda a informação
estratégica e comunicação dos resultados aos vários stakeholders.
Plano Estratégico 2018-2022
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A nossa ambição

Plano de monitorização
Objetivo

Cumprimento do objetivo de n.º de alunos, por ciclo de estudos

Anual

N.º de entradas em início de ciclo de estudos

Anual

Proporção de alunos que transitam entre ciclos de estudos, por ciclo de
estudos

Anual

Taxa de alunos/EE que escolheram o Colégio pela notoriedade da
marca/ imagem no mercado

Anual

Taxa de percursos diretos, por ciclo de estudos

Anual

Variação do índice de valor acrescentado, por ciclo de estudos

Anual

Variação da taxa de transição, por ano de escolaridade

Anual

Evolução da média das classificações finais, em cada disciplina, por ano
de escolaridade

Anual

Evolução da média das classificações em exame, em cada disciplina, por
ano de escolaridade

Anual

Taxa de ingresso no ensino superior em licenciaturas ou mestrados
integrados (TIES1)

Anual

Taxa de ingresso no ensino superior em cursos superiores técnicos
profissionais (TIES2)

Anual

Taxa de empregabilidade (TE) nos primeiros 6 e 12 meses, após a
conclusão do curso

Anual

Aumentar a satisfação dos
colaboradores do Colégio

Taxa de crescimento do índice geral de satisfação de colaboradores

Anual

Aumentar a satisfação dos
EE com o Colégio

Índice geral de satisfação de encarregados de educação

Anual

Aumentar a satisfação dos
alunos

Índice geral de satisfação dos alunos

Anual

Maximizar o n.º alunos em
todos os ciclos de ensino

Aumentar a notoriedade da
marca Colégio de Gaia

Melhorar os índices de
sucesso escolar

Perspetiva Stakeholders

Prazo de
monitorização

Indicador de Monitorização
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A nossa ambição

Plano de monitorização
Objetivo

Prazo de
monitorização

Indicador de Monitorização

N.º de iniciativas desenvolvidas com a participação dos EE

Por período
escolar | Anual

Taxa de adesão dos EE às iniciativas desenvolvidas

Por período
escolar | Anual

N.º de iniciativas desenvolvidas com a Comunidade envolvente

Por período
escolar | Anual

N.º de presenças em competições nacionais e internacionais

Por período
escolar | Anual

N.º de projetos integrados no currículo tradicional dos alunos

Por período
escolar | Anual

Nº de atividades de enriquecimento curricular disponíveis

Por período
escolar | Anual

Taxa de adesão a atividades de enriquecimento extracurricular, por ciclo
de estudos

Por período
escolar | Anual

Taxa de crescimento do nº de iniciativas de comunicação externa

Por período
escolar | Anual

Taxa de crescimento do nº de iniciativas de responsabilidade social

Por período
escolar | Anual

Proporção do nº alunos com bolsa de estudos no total de alunos

Anual

N.º de instituições apoiadas

Por período
escolar | Anual

N.º de projetos inovadores desenvolvidos

Por período
escolar | Anual

Proporção da carga horária lecionada através de métodos pedagógicos
inovadores (MPI)

Por período
escolar | Anual

N.º de iniciativas desenvolvidas com a participação dos EE

Por período
escolar | Anual

Taxa de adesão dos EE às iniciativas desenvolvidas

Por período
escolar | Anual

Promover o envolvimento
dos Encarregados de
Educação (EE)

Promover o envolvimento
com a comunidade
envolvente

Diversificar e dinamizar as
atividades complementares
do currículo dos alunos

Desenvolver processos de
Marketing e comunicação

Perspetiva Processos Internos

Desenvolver iniciativas de
responsabilidade social

Promover formação e a
adoção de métodos
pedagógicos inovadores

Promover o envolvimento
dos Encarregados de
Educação (EE)
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A nossa ambição

Plano de monitorização
Objetivo

Prazo de
monitorização

Indicador de Monitorização

Valor gasto em renovação e aquisição de equipamentos

Por período
escolar | Anual

Valor gasto em reabilitação das infraestruturas

Por período
escolar | Anual

N.º médio de horas de formação

Por período
escolar | Anual

Índice de avaliação de formação

Por período
escolar | Anual

Motivar alunos

N.º de iniciativas desenvolvidas para motivação de alunos

Por período
escolar | Anual

Motivar colaboradores

N.º de iniciativas desenvolvidas para motivação de colaboradores

Por período
escolar | Anual

Perspetiva Recursos & Inovação

Modernizar as instalações
e recursos

Reforçar competências do
corpo docente e não
docente

Proporção da receita derivada de inscrições e propinas de alunos no total Por período
de receitas
escolar | Anual

Perspetiva Sustentabilidade Financeira

Expandir as oportunidades
de receita do Colégio

Proporção da receita derivada de patrocínios e mecenatos no total de
receitas

Por período
escolar | Anual

Proporção da receita derivada de exploração de ativos do Colégio, por
ativo considerado, no total de receitas

Por período
escolar | Anual

Cumprimento dos gastos compreendidos em Orçamento do Colégio

Por período
escolar | Anual

Variação dos custos fixos

Por período
escolar | Anual

Variação dos custos variáveis

Por período
escolar | Anual

Variação dos custos com pessoal

Por período
escolar | Anual

Controlar a estrutura de
custos do Colégio
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