
 
 

Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS      Tel: 229 520 565      sec1@eb23passosjose.com.pt         www.aeirmaospassos.pt 

 

PROJETO EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                              2017-2020 

2017/2020 
PROJETO EDUCATIVO 

 

 

 
 

 

“Novos Rostos nas Pontes da Escola” 

Qualquer professor pode levar 

uma criança à sala de aula, 

mas não é qualquer um que a faz 

aprender. 

A criança só trabalhará 

alegremente se sentir que é livre, 

esteja ocupada ou em repouso; 

ela precisa de sentir o jorro da 

vitória e o coração afundado de 

desapontamento antes que 

abarque com força de vontade as 

tarefas que lhe são desagradáveis 

e resolva abrir o seu caminho 

corajosamente por uma rotina 

monótona de livros didáticos. 

 
 

Hellen Keller 
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INTRODUÇÃO 

“O que sei de belo, de grande ou de útil, aprendi-o nesse tempo: 

o que sei das árvores, da ternura, da dor e do assombro, 

tudo me vem desse tempo… 

Depois não aprendi coisa que valha.” 

Raul Brandão 

 

Numa sociedade em constante mudança vemo-nos confrontados com a necessidade permanente 

de aperfeiçoamento, tentando adquirir conhecimentos que impliquem uma maior 

responsabilidade na educação para a cidadania. 

 

Estando os programas escolares cada vez mais sobrecarregados, cabe-nos a todos / educadores a 

difícil tarefa de evitar um acumular de conhecimentos / informações, sem a capacidade inerente 

de os saber exprimir e traduzir em desafios inerentes à evolução do ser humano. 

 

É fundamental uma relação entre a informação que se adquire e a experiência pessoal; a busca 

das nossas raízes, do caráter único de cada pessoa, da nossa cultura é o primeiro passo para o 

desenvolvimento equilibrado do ser humano. 

 

A escola deverá ser uma referência social, um polo aglutinador de experiências e partilha, um 

espaço de participação e o símbolo do progresso e realização pessoal. 

 

 Urge quebrar a barreira entre a escola e o mundo exterior, dando aos nossos alunos a 

possibilidade de estabelecer ligação entre as matérias ensinadas e o que aprendem à sua volta. 

 

Espera-se que o professor seja capaz de encontrar o equilíbrio entre ideias e atitudes próprias da 

criança / adolescente e o conteúdo dos programas. 
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O dinamismo de uma equipa coesa, solidária, motiva uma intencionalidade educativa claramente 

reconhecida e assumida por todos (alunos, pais, profissionais de educação e demais agentes 

educativos). Estes são os principais ingredientes de um projeto capaz de sustentar uma ação 

educativa coerente e eficaz em que todos somos responsáveis. 

 

Como o diagnóstico da situação implica um processo de investigação participado e dinâmico, onde 

todos os elementos do Agrupamento possam dar um forte contributo para um conhecimento 

efetivo da situação real e atual, a EQUIPA de SUPERVISÃO e ACOMPANHAMENTO (ESA) aplicou a 

matriz de análise SWOT de modo a poder identificar os pontos fortes, os pontos fracos e, ainda, 

reconhecer as ameaças e oportunidades que, do exterior, condicionam o desenvolvimento do 

Agrupamento. 

 

Nesse sentido operacionalizaram-se os principais objetivos: 

 - Encontrar consensos na dinâmica de trabalho / comunidade; 

 - Analisar o contexto e priorizar; 

 - Debater ideias para tornar exequíveis os eixos estratégicos.  

 

Com efeito, foi consensualizado um “Guião do Aplicador” apresentado aos vários grupos de 

trabalho convidados a participar, permitindo-lhes manifestar as suas sugestões de implementação 

de medidas estratégicas para cada um dos três eixos definidos. 

 

Desse modo, os resultados da análise SWOT (cf. Apêndice 1) constituíram a base para a 

construção do PROJETO EDUCATIVO do AGRUPAMENTO de ESCOLAS IRMÃOS PASSOS. 
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1. QUEM SOMOS 

 

O AGRUPAMENTO de ESCOLAS IRMÃOS PASSOS resulta da agregação, em julho de 2012, do 

Agrupamento de Escolas Passos José de Guifões e do Agrupamento de Escolas do 2.º e 3.º ciclos 

de Custóias. 

 

O AGRUPAMENTO de ESCOLAS IRMÃOS PASSOS é constituído por todos os jardins-de-infância e 

escolas básicas, do 1.º ao 3.º Ciclo, das vilas de Custóias e Guifões, integrantes do concelho de 

Matosinhos.  

 

De acordo com os dados de referência disponibilizados pela Direção Geral de Estatística da 

Educação e Ciência, os valores das variáveis de contexto, quando comparados com os das outras 

escolas públicas do país, colocam o AGRUPAMENTO de ESCOLAS IRMÃOS PASSOS entre os mais 

desfavorecidos. 

 
 
ESCOLA BÁSICA IRMÃOS PASSOS (GUIFÕES) 

(Pré-escolar, 1.º 2.º e 3.º Ciclos) 

Diretor: Paulo Gaspar 

Subdiretora: Carla Vieira 

Adjunto: Rui Moreira 

Adjunto: Álvaro Anjos 

Assessora da Direção: Dina Coelho 

 
 
ESCOLA BÁSICA de CUSTÓIAS 

(2º e 3º Ciclos) 

Coordenadora: Ilda Miroto 

Subcoordenadora: Maria Jorge 
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ESCOLA BÁSICA da LOMBA 

(Pré-escolar e 1º Ciclo) 

Coordenador: Helena Correia 

 
 
 
 
 

ESCOLA BÁSICA de SENDIM  

(Pré-escolar e 1º Ciclo) 

Coordenadora: Maria Dores Lemos 

 

 
 
 
 
ESCOLA BÁSICA QUINTA do VIEIRA 

(Pré-escolar e 1º Ciclo) 

Coordenadora: Cláudia Couto 

 

 
 
 
ESCOLA BÁSICA PROFESSORA ELVIRA VALENTE  

(Pré-escolar e 1º Ciclo) 

Coordenadora: Ana Maria Silva 

 
 
 
 
ESCOLA BÁSICA de SANTIAGO 

(Pré-escolar e 1º Ciclo) 

Coordenadora: Sandra Gomes 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

2.1. DINÂMICA ORGANIZACIONAL ao NÍVEL CURRICULAR 

 

       

mailto:sec1@eb23passosjose.com.pt


   

 

  

 

 

 

 

Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS      Tel: 229 520 565      sec1@eb23passosjose.com.pt         www.aeirmaospassos.pt 
 
 

 7 

3. CARTA de MISSÃO 

 

 

NOVOS ROSTOS nas PONTES da ESCOLA 

 

 

Há muito, muito tempo… Séneca (4 a.c.- 65 d.c.) um dia disse: “muitas coisas não ousamos 

empreender por parecerem difíceis; entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las”. 

Na mesma linha de pensamento, do qual partilho, também já há muito tempo, Walt Disney a 

certa altura da sua vida disse: “pensa, acredita, sonha e atreve-te”. Hoje… chegou a minha vez de 

dizer alguma coisa… de modo mais simples, mas de modo, também ele apaixonado. Assim, vou 

ousar (querer) construir uma Escola alicerçada em princípios de liberdade, tolerância, 

solidariedade e sobretudo humanista. 

 

 

Acredito que a escola tem de escutar, com atenção, todos… respeite todos e também seja 

respeitada por todos. Uma escola que contribua para a construção de um projeto escolar, 

educativo e de vida de todos os nossos alunos. Nesse sentido e, de acordo com os referenciados 

pressupostos atrevo-me a: 

 

 

- LIDERAR a MUDANÇA em DIREÇÃO ao BEM-ESTAR de TODOS; 

- PRIVILEGIAR o DIÁLOGO com TODOS que QUEIRAM CONTRIBUIR na FORMAÇÃO dos ALUNOS; 

- CONSTRUIR uma IMAGEM DIFERENTE do “NOSSO AGRUPAMENTO”; 

- DESBUROCRATIZAR TODO o PROCESSO EDUCATIVO. 
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Paulo Gaspar 

Compromissos Conteúdos 

1.º Transformar comportamentos desajustados - Criar normas de comportamento: “saber ser e 

saber estar”; 

- Ser intransigente no “fazer cumprir” das 

normas; 

- Aplicar medidas imediatas que conduzam à 

reflexão: “todo o ato tem uma consequência”; 

2.º Promover o sentido de pertença à Escola 

 

- Garantir que a Escola é a nossa segunda casa; 

- Valorizar e distinguir iniciativas de todos aqueles 

que queiram participar e melhorar a vida da 

Escola; 

- Implementar ações informais de convívio onde 

se privilegiem as relações humanas; 

3.º Melhorar os resultados escolares 

 

- Apostar em metodologias que privilegiem a 

diferenciação e inovação pedagógica; 

- Reformular e criar clubes e projetos; 

4.º Potenciar critérios de natureza pedagógica e 

científica 

- Reformular os documentos estruturantes da 

Escola; 

- Criar condições para privilegiar o trabalho em 

projeto; 

5.º Reconstruir a imagem e a relação escola – 

família – comunidade educativa 

 

- Divulgar todas as atividades desenvolvidas pela 

Escola; 

- Incentivar e envolver a família na vida da escola; 

- Promover atividades que envolvam todos os 

parceiros privilegiados das relações da Escola; 

- Estabelecer novos protocolos e parcerias; 

6.º Construir uma formação ativa de cidadania - Implementar ações escolares e socio culturais 

que contribuam para mudanças 

comportamentais de cidadania; 

- Participar em projetos exteriores à Escola; 

7.º Ser eficiente e eficaz na gestão escolar - Rentabilizar os recursos educativos; 

- Criar mecanismos de divulgação da informação 

da comunidade educativa. 
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4. VISÃO 
 

O regime de autonomia, administração e gestão das escolas e agrupamentos de escolas aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, republicado pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, estabelece um conjunto de regras fundamentais comuns a que deve obedecer a 

administração e gestão das instituições escolares, reconhecendo como indispensável para a 

melhoria da qualidade do serviço público de educação o reforço da participação das famílias e 

comunidades na direção estratégica dos estabelecimentos de ensino, o favorecimento da 

constituição de lideranças fortes e o reforço da autonomia de forma a permitir a construção de 

soluções organizativas suscetíveis de responderem às especificidades e particularidades da 

comunidade em que cada uma delas está integrada. 

 

Sermos reconhecidos como uma instituição de referência na comunidade, pela excelência das 

suas práticas e pelo seu contributo para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, 

solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos 

outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

 

 

 

5. PROMOÇÃO do SUCESSO EDUCATIVO 

 

“O sujeito não é alguém que espera que o conhecimento seja transmitido a ele por um ato de benevolência. É o 

sujeito que aprende através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo. É ele, enquanto sujeito autónomo, 

que constrói as suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza o seu mundo.” 

Piaget 

 

Tendo em vista as constantes transformações do ensino, existe a vontade de desenvolver 

experiências inovadoras que tornem mais aliciante a escola e a transformem num polo de 

desenvolvimento de competências, nas várias linguagens e aprendizagens partilhadas.
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A nossa preocupação é dar aos alunos a possibilidade de terem acesso a recursos logísticos e 

humanos que constituam uma importante retaguarda no seu desenvolvimento global (pessoal, 

académico, relacional). Neste sentido, há uma atuação que, da nossa parte, se exige igualmente 

multidimensional: 

- PSICOSSOCIAL, integrando, ajustando e atualizando as nossas práticas educativas à 

singularidade dos contextos sociais em que intervimos e respondendo a uma sociedade em 

constante mudança; para isso, exige-se uma abordagem focada na interdisciplinaridade e na 

transversalidade de recursos, motivada para as atualizações necessárias ao seu sucesso. 

- TÉCNICO-CIENTÍFICA, aplicando e desenvolvendo estratégias psicopedagógicas 

fundamentadas e adaptadas para a nossa realidade socioeducativa; valorizando uma comunicação 

ativa e construtiva entre todos os intervenientes da comunidade educativa; assumindo a 

consciência crítica de que todos estamos a influenciar novas formas de estar e ser, a par da 

aprendizagem de conteúdos programáticos igualmente definidos para grupos heterogéneos de 

alunos.  

 - HUMANÍSTICO-CULTURAL, trabalhando as competências humanísticas e culturais 

através de atividades formais e informais que contribuam para a formação integral do indivíduo, 

no seu tempo e no seu contexto individual; associando o valor das artes a uma forma de 

comunicação com um papel relevante e conducente a práticas interdisciplinares e transversais; 

procurando inspirar nos alunos novas posturas que passem pelo estímulo à sensibilidade e à 

imaginação; desenvolvendo capacidades expressivas diversas como evolução das capacidades 

pessoais, de imaginação, criatividade, crítica construtiva e resolução de problemas. 

 

 

Pretendemos estabelecer uma ponte de aprendizagens entre conteúdos programáticos e a 

aplicação de conhecimentos através de jogos lúdicos, saber brincar e usar o imaginário, hábitos de 

lazer e espaços de família. Assumimos que a aprendizagem tem como um alicerce fundamental a 

cidadania participativa que vincula a partilha coletiva ao desenvolvimento da capacidade de 

resolução de problemas, de decisão, de repensar posturas e atitudes, na genuinidade do percurso 

que se constrói.  
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O NOSSO QUADRO DE VALORES ASSENTA NO DESENVOLVIMENTO AFETIVO E EMOCIONAL; EM 

ATITUDES CRÍTICAS E RESPONSÁVEIS; RESPEITO; VALORIZAÇÃO PESSOAL E INTERPESSOAL; 

AUTONOMIA E RIGOR. 

 

QUEREMOS UM CURRÍCULO QUE TENHA COMO META CONDUZIR OS ALUNOS A PENSAR, 

REPENSAR, QUESTIONAR, VALORIZAR, INTERAGIR, USAR COMPETÊNCIAS DIALÓGICAS, 

ENCONTRAR VALORES QUE OS ORIENTEM NO CONTEXTO SOCIOCULTURAL EM QUE EXPRESSAM 

A SUA INDIVIDUALIDADE. 
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6. EIXOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

I - PROMOVER o SUCESSO EDUCATIVO 

A – Melhorar a taxa de sucesso / transição escolar por disciplina e ano de escolaridade 

B – Inovar práticas pedagógicas 

C – Proporcionar condições favoráveis ao envolvimento e gosto pelo espaço escola 

 

II – PROMOVER uma CIDADANIA ATIVA  

A – Reforçar a responsabilidade e a participação ativa e solidária na vida escolar 

B – Reconstruir a imagem e a relação escola – família- comunidade educativa 

C – Melhorar o comportamento dos alunos face à escola 

 

III – PROMOVER a EQUIDADE e INCLUSÃO 

A – Melhorar a integração dos alunos com necessidades educativas especiais 

 

 

7. MATRIZ do PROJETO EDUCATIVO 

7.1. PRIORIDADES 

Ensinar pressupõe a transversalidade de áreas e a sua 

ligação à educação ética, artística, desportiva, científica, 

cultural, diversificada; facultar meios para este tipo de ensino 

é fulcral para o desenvolvimento holístico dos nossos alunos. 

 

 - Identificar as reais necessidades de todos os envolvidos. 

 - Contribuir para a construção de uma escola, sempre em transformação, associada à 

valorização do ser humano e à sua construção equilibrada, contextualizada na realidade em que 

se insere. 

 - Estabelecer uma ponte entre o currículo e todos os meios humanos, pedagógicos, 

didáticos, que possam contribuir para o enriquecimento, através de uma crescente fonte de 
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recursos que permita à criança/adolescente um desenvolvimento harmonioso, sustentado no 

enquadramento pessoal, social, ético, escolar. 

 - Implementar metodologias transversais, conducentes a uma procura de recursos 

pedagógicos que cruzem áreas que se adaptem à heterogeneidade dos alunos. 

 - Alicerçar a avaliação na plasticidade e flexibilidade dos processos de pensamento e de 

adaptação dos alunos ao contexto escolar, social e pessoal, valorizando o desenvolvimento de 

competências não exclusivas, mas complementares, ao sucesso em áreas curriculares; 

 - Eliminar a violência verbal e física e os preconceitos sociais, contribuindo para o equilíbrio 

psicossocial do aluno e da restante comunidade educativa; 

 - Continuar a promover uma formação contínua de professores que contribua para a 

construção de agentes transformadores de conteúdos programáticos. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS de acordo com os EIXOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

 

I. PROMOVER o SUCESSO EDUCATIVO 

 - Favorecer uma transição fluída entre níveis e ciclos de ensino, promovendo a articulação 

e a partilha entre os diferentes docentes do mesmo aluno; 

 - Atender às necessidades individuais e específicas de cada aluno; 

 - Identificar potencialidades e oportunidades, fragilidades e aspetos a melhorar a cada 

nível estrutural do agrupamento de escolas; 

 - Permitir a expressão desbloqueada e fluída de capacidades e competências dos alunos, 

abordando o currículo de uma forma flexível e, se necessário, alternativa. 

 - Abordar com rigor científico as áreas temáticas a trabalhar com os alunos, em contexto 

de transversalidade ao currículo; 
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 - Dotar os alunos das ferramentas fundamentais à construção da sua escolha vocacional, 

apresentando um leque diversificado de opções a trabalhar em regime de coadjuvação e 

extracurricular, por especialistas; 

 - Incentivar a utilização de novas tecnologias como veículo para a comunicação e pesquisa. 

 

II. PROMOVER uma CIDADANIA ATIVA 

 - Garantir a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar; 

 - Promover ações que permitam um melhor conhecimento do Agrupamento; 

- Articular e participar, ativamente, com todos os intervenientes das Comissões Sociais de 

Freguesia, comunidade local e outras parcerias; 

- Estabelecer metas para um período de quatro anos para o progresso de resultados do  

Agrupamento de Escolas, relativos a cada indicador; 

- Valorizar a participação de associações de pais e encarregados de educação, dinamizando  

um espaço de objetivos comuns ao sucesso do aluno; 

- Preparar os alunos para a inserção na sociedade, como indivíduos críticos, proactivos,  

empreendedores; 

- Educar para o pluralismo, respeitando o direito à diferença; 

- Envolver as famílias, de forma a gerir os benefícios que interfiram no desenvolvimento  

global do aluno; 

 

III. PROMOVER a EQUIDADE e INCLUSÃO 

- Educar para a diferença e inclusão; 

- Personalizar estratégias educativas que permitam uma evolução valorizada do aluno; 

- Desenvolver a literacia emocional;  

- Respeitar o ritmo de cada aluno, não veiculando a aprendizagem, exclusivamente, a uma  

avaliação quantitativa;  

- Responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao 

nível da atividade e da participação.
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8. AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE 1 

RESULTADOS da ANÁLISE SWOT 

DOCENTES e SPO 

 

22 – Bom ambiente entre todos os elementos da 

comunidade escolar, criando um clima agradável. 

26 – Qualidade, profissionalismo, dedicação e 

apoio aos/dos professores. 

1 – Comunicação/informação/envolvimento entre 

a escola e os encarregados de educação. 

16 – Aprendizagens partilhadas: partilha de 

projetos /experiências pedagógicas, por alunos e 

professores. 

 

 
5 – Comportamentos indisciplinados. 

2 – Hábitos de trabalho/estudos. 

4 – Atenção/concentração. 

 

 

 

 

 

 
9 – Estabilidade do corpo docente. 

27 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

8 – Participação em projetos. 

 

 

 
 

27 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

22 – Desvalorização do sistema de ensino. 

14 – Mudanças frequentes no sistema educativo. 

 

32,1%

25,0%

21,4%

21,4%

Pontos Fortes

22 26 1 16

53,6%
28,6%

17,9%

Pontos Fracos

5 2 4

42,1%

31,6%

26,3%

Oportunidades/Soluções

9 27 8

45,5%

27,3%

27,3%

Ameaças/Problemas

27 22 14

mailto:sec1@eb23passosjose.com.pt
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NÃO DOCENTES 

 

 
25 – Segurança na escola. 

1 – Envolvimento da comunidade educativa. 

7 – Adaptação à mudança. 

11 – Divulgação de boas práticas. 

20 – Salas de estudo. 

21 – Biblioteca e Centro de Recursos. 

 

 

3 – Circulação das informações na(s) escola(s). 

5 – Motivação e empenho. 

6 – Comportamentos indisciplinados. 

11 – Divulgação de boas práticas. 

12 – Reconhecimento de bons desempenhos. 

13 – Absentismo/pontualidade. 

 

2 – Material e equipamento escolares. 

6 – Participação da comunidade 

8 – Participação em projetos. 

9 – Redução de cursos de formação. 

19 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

20 – Apoio/Solidariedade a alunos com NEE. 

 

5 – Espaços físicos da escola no exterior 

7 – Associação de pais. 

11 – Taxa de desemprego na freguesia/concelho 

12 – Nível cultural/social e económico das famílias. 

16 – Desvalorização do sistema de ensino. 

19 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

 

28,6%

14,3%

14,3%

14,3%

14,3%

14,3%

Pontos Fortes

25 1 7 11 20 21

16,7%

16,7%

16,7%16,7%

16,7%

16,7%

Pontos Fracos

3 5 6 11 12 13

16,7%

16,7%

16,7%16,7%

16,7%

16,7%

Oportunidades/Soluções

2 6 8 9 19 20

16,7%

16,7%

16,7%16,7%

16,7%

16,7%

Ameaças/Problemas

5 7 11 12 16 19

mailto:sec1@eb23passosjose.com.pt
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GERAL 

 
22 – Bom ambiente entre todos os elementos da 

comunidade escolar, criando um clima agradável. 

26 – Qualidade, profissionalismo, dedicação e apoio 

aos/dos professores. 

1 – Comunicação/informação/envolvimento entre a 

escola e os encarregados de educação. 

16 – Aprendizagens partilhadas: partilha de projetos 

/experiências pedagógicas, por alunos e professores. 

 
5 – Comportamentos indisciplinados. 

2 – Hábitos de trabalho/estudos. 

6 - Comportamentos indisciplinados. 

 

 

 

 

9 – Estabilidade do corpo docente. 

8a - Associação de Pais. 

8b - Participação em projetos. 

27 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

 
 
 

 

27 – Divulgação de boas práticas junto da 

comunidade. 

22 – Desvalorização do sistema de ensino. 

14 – Mudanças frequentes no sistema educativo. 

 

 

 

32,1%

25,0%
21,4%

21,4%

Pontos Fortes

22 26 1 16

51,7%

27,6%

20,7%

Pontos Fracos

5 2 6

29,6%

25,9%
22,2%

22,2%

Oportunidades/Soluções

9 8a 8b 27

45,5%

27,3%

27,3%

Ameaças/Problemas

27 22 14

mailto:sec1@eb23passosjose.com.pt
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ENCARREGADOS EDUCAÇÃO 
 

5  – Atenção/Concentração. 
1 – Resposta aos desafios estabelecendo uma 
estruturação muito mais aberta e flexível como 
enriquecimento dos conteúdos escolares e uma 
ponte para o sucesso e crescimento dos 
alunos/educandos. 
11 – Adaptação à mudança. 
14 – Liderança da Direção. 
15 - Participação no processo de tomada de 
decisão. 
21 – Ambiente propício ao desenvolvimento das 
suas atividades. 

 

 

6 – Comportamentos indisciplinados. 

7 – Prática da utilização do correio eletrónico. 

8 – Motivação dos alunos. 

 

 

 

 

 

8 – Associação de Pais 

19 – Número de empresas no concelho 

7- Participação na e da comunidade 

6 – Espaços físicos da escola no exterior 

 

 

16 – Envolvimento das estruturas locais 

públicas/privadas. 

12 – Dinamização de ações ou Workshops 

específicos por parte das organizações do 

concelho. 

11 – Expectativas da comunidade local em 

relação à escola. 

10 – Redução/extinção de cursos de formação. 

26,7%

20,0%

13,3%

13,3%

13,3%

13,3%

Pontos Fortes

5 1 11 14 15 21

45,5%

27,3%

27,3%

Pontos Fracos

6 7 8

50,0%

21,4%

14,3%

14,3%

Oportunidades/Soluções

8 19 7 6

28,6%

28,6%
21,4%

21,4%

Ameaças/Problemas

16 12 11 10

mailto:sec1@eb23passosjose.com.pt

