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11..  IInnttrroodduuççããoo  
 

Queremos o impossível! 

 

O Externato Marcelino Champagnat (estabelecimento do ensino particular com paralelismo 

pedagógico) tem como actividade a educação pré-escolar e a do ensino básico integrado do 1.º, 2.º e 

3.º ciclos (de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º44/86 de 14 Outubro). 

Esta actividade norteia-se pelo presente Projecto Educativo onde, para lá da caracterização da 

Escola nos seus componentes físicos e humanos, se definem a filosofia que preside ao nosso grande 

desafio (EDUCAR), as principais finalidades e objectivos e também as estratégias que visam a 

formação plena dos nossos alunos no final do ensino básico. 

 

A nossa função de educadores é, em grande parte, como tão bem o expressou José Gomes 

Ferreira
1
, “esta luta contra paredes, muros e pedras – na tentativa de atravessá-las, em busca do 

universo...” 

Essa busca do Universo exige que a nossa Escola seja um espaço em que todos os 

intervenientes do processo educativo tomem consciência do mundo em que vivemos, consciência 

lúcida e pragmática do que é. Isso implica saber como evoluiu para o que é hoje, de forma a 

perspectivar o que poderá vir a ser, o que queremos que venha a ser e como poderemos contribuir 

para que o seja. Mas, se temos os pés firmemente assentes na terra – qual Anteu dos tempos 

modernos – desejamos que os nossos alunos, incentivados pelo sonho que nos domina, fiquem 

preparados para tentar o futuro com imaginação, imbuídos por uma visão utópica que os fará ir 

além da realidade frequentemente banal e monótona atingindo assim, pela mão desse sonho de um 

mundo melhor, a grandeza do ser. 

 

Somos, portanto, uma Escola que se deseja espaço de conhecimento fenomenológico do 

mundo, mas também espaço de sonho que sabe perfeitamente que o é. Meta inatingível, é um facto. 

Todavia ideal para que se tende, levando a uma alteração do que é, de forma a que impulsionemos o 

que será para limiares mais próximos do mundo que se sonha. Sabemos que só fazendo desabrochar 

o sonho motivaremos os nossos alunos a percorrer o caminho da vida como seres que atingem a 

                                       

1 Dias Comuns I: Passos Efémeros, Lisboa, Publicações D. Quixote, 1990, p.2 
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grandeza e não como autómatos. Só a existência de um mundo/escola sonhado/a pode ensinar-nos 

como engrandecer o nosso ser no contexto do mundo em que estamos inseridos.  

Assim, pretendemos levar os nossos alunos não só a conhecer o mundo em que vivem, com as 

suas leis naturais, contradições, desenganos (...), mas também a desejar um mundo de solidariedade, 

de pureza, crendo no Homem para acreditarem que esse mundo reformado que desejam é possível e 

que são capazes de agir para que o seja. 

Para atingirmos este grande objectivo temos de, com afecto, autoridade e exigência, potenciar 

o espírito criativo e o pensamento, fomentando a observação constante, uma discussão contínua, um 

interrogar-se ininterruptamente; temos de promover as competências do saber-fazer, do aprender a 

aprender e do aprender a estar para atingir a do saber-ser. 

Consequentemente, teremos de intervir em três dimensões: a do auto-conhecimento, 

indispensável para reforçar a auto-imagem dos jovens e a progressiva optimização das diversas 

competências, a interpessoal, fundamental para uma boa interacção com os outros, e a transcultural, 

que permitirá que cada aluno seja um ser social em plena realização. 

 

Nesse sentido, incidiremos particularmente na educação para o respeito pelos Direitos 

Humanos, para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável assim como para o Humanismo 

Intercultural. 

Fazê-lo implica gerar um diálogo do eu de cada aluno com o núcleo fechado dos colegas, 

agentes educativos, família. Depois, diálogo com os outros no mundo e, por fim, com as coisas. 

O diálogo do eu com os outros desperta a solidariedade, elemento fundamental para se ser 

livre e responsável; o diálogo com as coisas resulta de uma curiosidade desperta, levando ao desejo 

de aprender a aprender, a pensar. Esses diferentes diálogos geram o potencial para intervir com 

imaginação e grandeza a fim de ajudar a construir o mundo que aprendeu a sonhar. 

 

Se, como educadores inculcarmos estes princípios e desenvolvermos estas competências, 

apesar de dúvidas e hesitações, teremos contribuído para o sucesso dos nossos alunos. 

 

É isso que fazemos. 
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1.1. Missão e Finalidades 

O Externato Champagnat é uma escola independente e autónoma, cuja missão e objectivos 

decorrem da pergunta “que escola queremos fazer?”. As linhas mestras que se seguem são o ponto 

de partida para o estabelecimento de estratégias e actividades que os vários intervenientes desta 

escola integram nos seus planos de trabalho, contribuindo para a promoção das competências do 

saber-fazer, do aprender a conhecer, do aprender a aprender e do aprender a estar/viver para atingir 

a do saber-ser e, consequentemente, para o sucesso dos nossos alunos. Procura-se assim que o 

trabalho desenvolvido no Externato, a todos os níveis, constitua um todo coerente e não apenas o 

somatório de actividades de cada órgão, serviço ou departamento. Pretendemos, assim: 

 promover a curiosidade, nos campos culturais, artísticos (literários, musicais, plásticos) e 

científicos; 

 incentivar a fruição no plano desportivo; 

 proporcionar uma formação técnica, integrada e contínua; 

 desenvolver harmoniosa e plenamente os valores humanistas dos alunos; 

 potenciar as capacidades dos alunos, no caminho da excelência escolar; 

 basear o processo de ensino-aprendizagem na aquisição de conhecimentos úteis, 

significativos, construtivos e dinâmicos; 

 formar cidadãos livres, conscientes, responsáveis, activos e intervenientes; 

 promover a articulação entre os agentes educativos, alunos e família; 

 garantir qualidade nos serviços prestados, prezando critérios ambientais, cooperativos e de 

segurança; 

 construir o quotidiano de escola num exercício permanente de direitos e deveres de 

cidadania. 
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22..  AA  EEssccoollaa  ee  oo  MMeeiioo  
 

2.1. Breve História 

Pouco se conhece da História do Palácio de Vila Formosa, tendo-se como certo que data da 

segunda metade do século XVIII e que foi Propriedade dos Condes de Pombeiro. 

A Quinta de Vila Formosa mantém os seus edifícios originais, tendo sofrido remodelações, 

que procuram dar resposta ao crescimento do Externato. 

Na sua arquitectura tem especial relevo o fontanário, as ferrarias Arte Nova e a Fachada Sul.  

Em 1948, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu a propriedade, por expropriação, para 

construção do Aeroporto e sua zona de protecção.  

As origens do Externato Marcelino Champagnat remontam a 29 de Março de 1933, quando, 

por despacho do Ministério da Instrução Pública, foi concedido o Alvará n.º 84 à Escola Nacional, 

então situada na Rua Alves Correia, n.º10, em Lisboa. 

Em 1949 foi autorizada a mudança daquela escola para o Palácio de Vila Formosa (actuais 

instalações).  

Em 1950 a Escola Nacional passa para a posse da Congregação dos irmãos Maristas, a qual se 

tinha instalado em Portugal em 1947. O nome da Escola é então alterado para “Colégio 

Champagnat – Internato”, adoptando o nome do fundador daquela Congregação, Marcelino 

Champagnat. 

Em 1971, a gestão do colégio foi assumida pela Lafor – Estabelecimentos de Ensino 

Particular, Lda., passando a designar-se “Externato Marcelino Champagnat”, situação que se 

mantém até à actualidade.  

 

 

2.2. Enquadramento Geográfico 

O Palácio de Vila Formosa 

As instalações do Externato Champagnat situam-se na Quinta de Vila Formosa, na Freguesia 

de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa. 

Situado na zona oriental da cidade, nas imediações do Aeroporto, o Externato localiza-se na 

rede viária existente designadamente nos grandes eixos: Segunda Circular, C.R.I.L/I.C.17., A1 e 

Ponte Vasco da Gama/A12. 
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Coordenadas GPS 

Latitude 38º46’40’’N 

Longitude 9º07’31’’O 

 

 

2.3. Equipamentos e Recursos Educativos 

 

2.3.1. Espaços Interiores e Exteriores 

 

Edifício do Pré-escolar 

 Salas de actividades (8) 

 Gabinetes (2) 

 Instalações sanitárias para adultos (2) 

 Instalações sanitárias para crianças (4) 

 Vestiário para pessoal 

 Copa 

 Arrecadações (2)  

 

Edifício do 1.º Ciclo 

 Salas de aula com computadores e Internet (8) 

 Ludoteca 

 Sala de professores 

 Arrecadação 

 Terraço aberto 

 Instalações sanitárias para adultos (1) 

 Instalações sanitárias para crianças (2 – 1M e 1F) 

 Instalações sanitárias para portadores de deficiência (1) 

 

Edifício Principal 

 Direcção 

 Secretaria e Serviços Administrativos 

 Posto médico 

 Biblioteca 



 

PEE - 2008/2011                                                                                                                                                                         Página 8 

 Sala de Professores 

 Sala de Directores de Turma 

 Sala de Auxiliares de Acção Educativa 

 Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação 

 Sala de Recursos Audiovisuais 

 Sala de Informática 

 Salas de aula para o 2.º e 3.º Ciclos com computadores e Internet 

 Instalações sanitárias 

 

Outros Edifícios 

 Laboratório de Ciências Físico – Naturais 

 Laboratório de Ciências Naturais 

 Sala de Música 

 Sala de Educação Visual e Tecnológica 

 Ginásios (2) 

 Refeitórios (2) 

 

Espaços Exteriores 

 Parque Infantil (2) 

 Campos de Jogos (2) 

 Jardins e amplos espaços exteriores 

 Casas de banho de apoio ao exterior 

 

 

2.3.2. Equipamentos e Recursos Educativos 

 Computadores ligados à Internet em todas as salas de aula e Laboratórios 

 Quadros interactivos em todas as salas de aulas e Laboratórios 

 Equipamentos Data show 

 Retroprojectores 

 Impressoras 

 Scanners 

 Outros 
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2.4. Comunidade Educativa 

 

2.4.1. Pessoal Docente 

Como resulta da leitura dos gráficos apresentados, o corpo docente da nossa escola, é 

constituído por 41 professores (trinta e sete professoras e educadoras e sete professores). 
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Sendo um corpo docente muito jovem (classe modal entre os 30 e os 39 anos), tem já 

bastantes anos de experiência profissional (classe modal entre os 6 e 10 anos de serviço). De facto 

65,8% dos Professores tem menos de 39 anos e 63,4% tem uma experiência profissional superior a 

6 anos e 28% superior a 10.  

Pessoal Docente - Faixa etária
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Este facto permite afirmar, com todo o rigor, que a Escola é constituída por professores 

profundamente actualizados, quer pedagógica quer didáctica quer cientificamente. Essa juventude, 

que traz inerente a si o entusiasmo, a inovação, o desejo de concretizar sonhos bem como a 

respectiva dinâmica para o conseguir, é equilibrada pelo saber «de experiência feito», de que falava 
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Camões, dos professores mais velhos que, porque amam a sua função, acrescentam um saber 

resultante do estudo levado a cabo ao longo de anos, assim como o conhecimento evolutivo do 

valor das diferentes pedagogias, analisadas criticamente em função da prática lectiva e do sistema 

escolar.  

 

Da leitura dos gráficos, resulta igualmente óbvia a estabilidade do corpo docente do Externato 

Marcelino Champagnat. Esse factor é, por si só, uma mais-valia: 

 uma mais-valia, na medida em que os professores, que vão interiorizando a filosofia da 

Escola, contribuem para que ela seja adquirida pelos alunos e trabalhem em equipa para a 

consecução de um dos objectivos fundamentais: o sucesso dos nossos alunos. Sucesso não apenas 

no plano curricular, mas no plano dos valores e atitudes; 

 uma mais-valia, pois a competência dos professores implica a qualidade pedagógica, 

didáctica e científica do ensino que oferecemos; 

 uma mais-valia, pois conhecer os alunos de anos anteriores é conhecer o seu historial, o 

que possibilita um trabalho mais individualizado, que potencia as suas qualidades e permite, com 

mais possibilidades de êxito, superar as dificuldades; 

 uma mais-valia, pois facilita um trabalho interdisciplinar e de inter-ajuda entre os docentes; 

 uma mais-valia porque, conhecendo-se profundamente as características dos professores, 

os cargos podem ser atribuídos a quem tem o perfil mais adequado, do que resulta uma maior 

eficiência e rentabilidade; 

 uma mais-valia porque possibilita que os professores planifiquem, atempadamente, de 

forma estruturada na articulação entre os diferentes ciclos e consentânea com o perfil dos alunos, o 

ano lectivo seguinte;  

 uma mais-valia porque essa estabilidade do corpo docente permite a organização de cada 

ano lectivo baseada num conhecimento global da realidade escolar. 

À medida que a Escola foi crescendo, necessário foi contratar novos professores. Os novos 

colaboradores foram integrados, novas ideias entraram e, dialecticamente, articularam-se com as já 

existentes, num enriquecimento constante que muito contribuiu para a qualidade do ensino que 

ministramos e que, orgulhosamente, podemos afirmar ser muito bom. 
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2.4.2. Pessoal Não Docente  

No que diz respeito ao pessoal não docente, este ronda as cinco dezenas tendo, na sua maioria, 

menos de 50 anos. 
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O gráfico apresentado em seguida ilustra a distribuição do pessoal não docente pelas diversas 

funções inerentes ao funcionamento da escola. 
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Também aqui se verifica predominância de funcionários jovens, ao lado de outros de uma 
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faixa etária mais elevada que contribuem, com a sua experiência, para um equilíbrio extremamente 

benéfico. Verifica-se igualmente uma grande estabilidade, porquanto é política do Externato manter 

os funcionários que mostram ser competentes e que se identificam com a filosofia da Escola. Essa 

estabilidade possibilita uma boa inter-acção com os docentes e leva a que se conheça muito bem os 

alunos, com todas as vantagens daí decorrentes. 

Os serviços administrativos do Externato são assegurados por duas funcionárias qualificadas 

para as respectivas funções. Estando há muitos anos na Escola, conhecem perfeitamente os alunos e 

respectivos Encarregados de Educação.  

A Escola oferece professores de apoio como uma estratégia de remediação. Esses professores 

dão apoio individualizado aos alunos, dos diferentes ciclos, que manifestam mais dificuldades em 

determinadas disciplinas, o que contribui para o sucesso escolar. Com o mesmo objectivo, 

criaram-se Clubes que são frequentados voluntariamente. Outros leccionam as Oficinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática, uma oferta da Escola com vista a reforçar a aquisição de 

conhecimentos. Para além destes professores há ainda aqueles que dinamizam as actividades de 

enriquecimento curricular, as quais têm lugar ao fim do dia, depois das aulas.  

São os funcionários que têm a seu cargo a vigilância os que são em maior número: vinte. Na 

realidade, cada educadora de infância e cada professora titular do 1.º Ciclo é coadjuvada por um 

funcionário vigilante, o que propicia uma maior eficiência nas aulas, assim como a prevenção de 

acidentes. 

O serviço de refeitório é garantido por cinco funcionárias que se esmeram para fornecer uma 

alimentação equilibrada e de qualidade, num ambiente salutar e cordial, sendo a ementa planificada 

semanalmente por um nutricionista. 

A manutenção das condições de higiene das instalações é efectuada por uma equipa de 

funcionárias do quadro da Escola, coadjuvadas diariamente por uma empresa de serviço de limpeza 

externa.  

A responsável pela Biblioteca, além de desempenhar as funções inerentes ao cargo, 

desenvolve vários projectos na sequência das recomendações do Plano Nacional de Leitura:  

 o da “Hora do Conto”, dirigido aos alunos da Infantil e do 1.º Ciclo; 

 o de “levo o livro na Sacola”;  

 o de leitura continuada (2.º Ciclo); 

 colóquios com escritores. 

O objectivo é potenciar o gosto pela leitura, essencial para um desenvolvimento equilibrado 

da criança e para a levar a ler, a escrever e a compreender bem, competências sem as quais o 
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sucesso escolar será posto em causa. Trata-se de um projecto a médio prazo, mas de crucial 

importância para o aproveitamento dos nossos alunos nos ciclos mais avançados do seu percurso 

escolar. 

 

A Escola também oferece o serviço de duas psicólogas que, além de fazerem a orientação 

profissional, no final do 3.º Ciclo, colaboram com os professores no despistar de problemas, 

fazendo, posteriormente o diagnóstico e, se for caso disso, o encaminhamento de alunos com 

características especiais. Oferece igualmente os serviços de uma técnica de ensino especial e 

reabilitação que dá apoio a alunos com perturbações ao nível da leitura e da escrita. Assim, aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem, dentro de uma escola inclusiva, é nossa preocupação 

procurar as adaptações necessárias a introduzir no processo ensino-aprendizagem e ministrar-lhes 

um apoio pedagógico personalizado, recorrendo ao auxílio do referido Serviço de Psicologia e 

Orientação, sempre que necessário e ao apoio da família que, nestes casos, se considera 

imprescindível. 

O transporte dos alunos é geralmente garantido por três veículos próprios, conduzidos por três 

motoristas profissionais, além da contratação de serviços externos. 

 

 

2.4.3. Alunos 

Tratando-se, o Externato Champagnat, de um estabelecimento de ensino que recobre ensino 

pré-escolar e básico, as idades dos cerca de 500 alunos distribuem-se por uma faixa etária que vai 

dos 3 aos 15 anos. O total de alunos do ensino básico divide-se por oito turmas do 1.º Ciclo e sete 

do 2.º e 3.º Ciclos. Ainda que o número de rapazes seja superior ao das raparigas, esta diferença não 

é muito significativa, sendo de cerca de 270 no primeiro caso e 230 no segundo. 
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Há igualmente uma grande fidelidade dos nossos alunos à Escola. Na sua maioria iniciam a 

sua vida escolar aqui, na Infantil, e uma grande parte progride até ao 3º ciclo. Daí resulta, conjugado 

com a estabilidade do corpo docente e do pessoal não docente, um excelente conhecimento do 

aluno, o que possibilita, obviamente, um trabalho individualizado, adequado ao perfil de cada um. 

Esses factores associados permitem, num esforço conjunto, criar auto-disciplina, fazer despertar 

vocações e potenciar a curiosidade, elemento fundamental para desenvolver o gosto pelo saber, que, 

como se sabe, é um alicerce fundamental do sucesso escolar. 
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2.4.4. Encarregados de Educação 

 Os Pais, como educadores primordiais e primeiros responsáveis pela educação dos seus 

filhos, são imprescindíveis na vida de uma escola. Assim, o Externato, considera essencial a 

participação das famílias nos diversos eventos, conferências, festas escolares, concertos e acções 

educativas dinamizados na e pela escola, contribuindo-se assim para a construção de um diálogo do 

eu de cada aluno com todos os agentes educativos e a família. 

 A fim de facilitar este contacto, cada director de turma ou professor titular dispõe de uma 

hora semanal para atendimento de Pais e Encarregados de Educação. Para além deste atendimento, 

que consideramos de extrema importância, é também possível contactar os professores através do 

seu correio electrónico da escola. 
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33..  OObbjjeeccttiivvooss  GGeerraaiiss  ee  OOppççõõeess  eedduuccaattiivvaass  
 

3.1. Objectivos e Princípios Orientadores 

A Educação integra a aquisição de conhecimentos técnico/científicos e a consolidação de 

competências pessoais, culturais e sociais, visando o desenvolvimento de um sujeito capaz de 

responder às necessidades decorrentes da complexidade de diferentes contextos em constante 

mutação. 

Nesta perspectiva, a construção deste Projecto Educativo deve ter em consideração os cinco 

pilares do conhecimento:  

 Aprender a fazer, o que pressupõe a prática e actualização constante de conhecimentos, 

conducente à autoformação; 

 Aprender a viver com os outros, o que pressupõe a compreensão do outro, a gestão das 

diferenças interpessoais, a identificação e busca de objectivos, o cooperativismo, o diálogo e a 

partilha.  

 Aprender a conhecer, o que pressupõe a interiorização do prazer de compreender, de 

conhecer e de descobrir a motivação para a aprendizagem; 

 Aprender a ser, o que pressupõe a realização completa do sujeito através do 

desenvolvimento da sensibilidade, do sentido estético, da responsabilidade pessoal, da autonomia e 

do sentido crítico; 

 Aprender a aprender. 

 

Face ao anteriormente exposto, bem como da análise da Lei de Bases do Sistema Educativo, 

das orientações curriculares nacionais, e das orientações do Ministério de Educação, focaliza-se o 

projecto educativo nos seguintes objectivos gerais: 

 assegurar o recurso a meios humanos, literários, científicos e tecnológicos promotores de 

uma aprendizagem dinâmica e consistente; 

 promover um clima de relações interpessoais favorável à motivação, satisfação pessoal, 

envolvimento, responsabilidade e sentido crítico; 

 desenvolver hábitos de trabalho e atitudes de reflexão e espírito crítico; 

 fomentar a imaginação e a criatividade; 

 evidenciar e desenvolver o uso das modernas tecnologias da informação e suas aplicações; 
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 promover a educação para a cidadania. 

 preparar o espírito de cidadão da Europa; 

 desenvolver capacidades de autonomia e cooperação; 

 desenvolver atitudes de responsabilidade individual e colectiva, bem como de 

solidariedade;  

 despertar o gosto pelo conhecimento e compreensão do mundo que os rodeia;  

 incentivar o estudo e o conhecimento contínuo, voltado para o futuro, capaz de 

acompanhar a evolução científica, tecnológica e do conhecimento do homem; 

 incentivar a criatividade e a inovação;  

 promover o espírito crítico e de participação no processo de ensino-aprendizagem; 

 promover comportamentos cívicos, democráticos e de compromisso social; 

 promover o respeito pelo património natural e histórico-cultural, desenvolvendo atitudes de 

preservação dos mesmos; 

 promover atitudes e comportamentos de compreensão e tolerância; 

 desenvolver atitudes e comportamentos de respeito pela saúde.  

 

 

3.2. Regulamento Interno 

O presente Regulamento Interno fundamenta-se na Lei de Bases do Sistema Educativo – 

Decreto–Lei N.º46/86 de 14 de Outubro e no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário – 

Lei 3/2008 de 18 de Janeiro. Este documento encontra-se em anexo e pode ser consultado na escola 

ou na plataforma online (Moodle) do colégio. 

O Externato Champagnat não professa qualquer ideologia política ou religiosa, tendo o seu 

Projecto Educativo como objectivo o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de 

fomentar os valores da pessoa humana (tais como a solidariedade e integridade), da democracia e do 

exercício responsável da liberdade individual. 

 

 

3.3. Ofertas Educativas 

Para permitir que o Aluno desenvolva todas as valências o Externato: 

 dispõe de instalações adequadas aos objectivos propostos; 

 disponibiliza tecnologias adequadas aos vários ramos do saber e do fazer; 

 prepara os alunos para o desenvolvimento de um percurso escolar de sucesso; 
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 faculta meios de acesso ao conhecimento, necessários à compreensão das manifestações 

estéticas e culturais a fim de possibilitar o aperfeiçoamento da expressão artística. 

Neste sentido, a Oferta Educativa está organizada da seguinte forma: 

 

 Actividades Pedagógicas 

Pré-escolar: dos 3 aos 5 anos de idade 

 Actividades com a Educadora 

 Expressão Musical 

Expressão Físico-Motora 

 Inglês (nas turmas a partir dos 4 anos de idade) 

  

1.º Ciclo: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 

 Língua Portuguesa 

Matemática 

Estudo do Meio (inclui Ensino Experimental das Ciências – C.I.T.) 

Área de Projecto 

Estudo Acompanhado 

Formação Cívica 

Expressão Musical 

Expressão Físico-Motora 

Inglês 

Tecnologias da Informação e Conhecimento 

 

2.º Ciclo: 5.º e 6.º anos de escolaridade 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Inglês 

História e Geografia de Portugal 

Ciências da Natureza 

Educação Visual e Tecnológica  

Educação Musical 

Educação Física 

Área de Projecto 
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Tecnologias da Informação e Conhecimento 

Estudo Acompanhado 

Formação Cívica 

Desporto Escolar 

 

3.º Ciclo: 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Inglês 

Francês 

História 

Geografia 

Ciências Naturais 

Físico-Química 

Educação Visual 

Educação Tecnológica  

Educação Física 

Tecnologias da Informação e Conhecimento 

Área de Projecto 

Estudo Acompanhado 

Formação Cívica 

Desporto Escolar 

 

 Coro e Orquestra 

 

 BEC (Biblioteca do Externato Champagnat) 

 

 Apoio Complementar em Língua Portuguesa e Matemática com os professores titulares (no 

1.º Ciclo) 

 

 Apoio Pedagógico Acrescido 

  Apoio Pedagógico Especializado – Com Pessoal Técnico do Ensino Especial 

  Apoio Pedagógico Específico – Com Professores do 1.º Ciclo 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2EVT.aspx
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  Oficinas de Língua Portuguesa e Matemática – Com Professores de Língua 

Portuguesa e Matemática do 2.º e/ou 3.º Ciclo 

 

 Serviço de Psicologia e Orientação 

 

3.4. Actividades extracurriculares 

 Anualmente a Escola dispõe de actividades de complemento curricular na área das expressões 

artísticas e desportivas:  

 Ballet 

 Dança jazz 

 Ensino de instrumentos musicais 

 Judo 

 Natação 

 Taekwondo 

 Ténis 
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44..  LLiinnhhaass  GGeerraaiiss  ddee  IInntteerrvveennççããoo  
 

4.1. Identificação dos Problemas Educativos  

Para o levantamento de eventuais problemas e/ou dificuldades existentes no processo ensino-

aprendizagem, foram aplicados questionários específicos aos diferentes professores e educadores. 

Após a análise dos dados recolhidos, a comunidade educativa pode considerar-se satisfeita 

com o desempenho dos seus alunos, sendo que, face a eventuais problemáticas educativas dinamiza 

diversas estratégias de diferenciação pedagógica que visam responder às necessidades dos alunos e 

assegurar a qualidade do seu ensino e aprendizagem. 

 

 

4.2. Estratégias de Diferenciação Pedagógica 

O Externato Champagnat defende uma prática pedagógica na qual o aluno é colocado no 

centro das aprendizagens. Como tal, e face às problemáticas educativas identificadas, o Externato: 

 promove práticas pedagógicas e acompanhamento personalizados; 

 incrementa pedagogias diferenciadas na sala de aula; 

 fomenta o reforço através de actividades fora da sala de aulas; 

 desenvolve programas de tutoria; 

 dispõe de actividades de compensação; 

 possibilita a frequência de aulas de recuperação; 

 desenvolve adaptações e planos curriculares ao abrigo do Despacho Normativo n.º 50/2005 

de 9 de Novembro e Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro; 

 incentiva à excelência dos alunos através do quadro de valor e mérito. 
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55..  AAvvaalliiaaççããoo    
 

O Projecto Educativo do Externato Champagnat foi concebido no sentido de contribuir para a 

promoção das competências do saber-fazer, do aprender a aprender e do aprender a estar para 

atingir a do saber-ser, incidindo particularmente na educação para o respeito pelos Direitos 

Humanos, para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável assim como para o Humanismo 

Intercultural. 

Na elaboração anual dos planos de actividades dos vários departamentos do Externato são 

contemplados os princípios, objectivos e finalidades delineados no Projecto Educativo e 

programadas múltiplas iniciativas e acções que os concretizam.  

Assim sendo, no final deste triénio, o Externato promoverá a avaliação e eventual 

actualização do presente Projecto Educativo. De qualquer, sendo este um documento que se 

pretende dinâmico, estará sempre aberto a revisões e alterações.  

O projecto será publicado em brochura própria e estará disponível na plataforma Moodle do 

Externato. 
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66..  BBiibblliiooggrraaffiiaa  
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77..  AAnneexxooss  
 

Anexo 1 – Regulamento Interno 


