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CIOR – PROJETO EDUCATIVO 

Uma Escola com Identidade 

 

1. Contextualização 
 

A partir de 2018, o ensino-aprendizagem ministrado na escola, alinhado pelo EQAVET, 

foi alvo de harmonização com os princípios orientadores do Dec. Lei nº 55/2018, de 26 

de julho – Autonomia e Flexibilidade Curricular – e da Portaria nº 235-A/2018, de 23 de 

agosto - de modo a garantir que todos os alunos adquirissem as competências 

(conhecimentos, capacidades e atitudes),  previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO),  em termos de dinâmicas, organização e de 

funcionamento, e em sintonia com o perfil de cada um dos cursos. Por outro lado, e em 

consonância com o Dec.-Lei nº 54/2018, de 6 de julho - Educação Inclusiva - a escola 

delineou um Projeto Educativo comum, plural e diverso que proporcione a todos os 

seus alunos condições e respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de 

educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo deste processo, o foco da reflexão e adaptação a este novo modelo, centrado 

na aquisição de competências (PASEO), colocou em perspetiva:  a operacionalização das 

aprendizagens, com a inclusão e articulação das competências, conforme o PASEO; a 

valorização da avaliação formativa e a diversidade de atividade e instrumentos de 
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avaliação, bem como os descritores operativos; a criação e atuação da Equipa 

Multidisciplinar Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); o treino na articulação das 

aprendizagens, através da planificação e execução de pequenos projetos de turma; a 

criação de novos e atrativos ambientes de sala de aula e a promoção de um ensino 

tendencialmente prático.   

 

 

 

 

 

Tendo como ponto de partida o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO), as aprendizagens, metodologias e estratégias têm em vista o perfil pessoal e 

profissional do Aluno CIOR: Competente, Comunicador, Cumpridor e Criativo. 

 

 

1.1. Sistema de Gestão da Qualidade e EQAVET 

 

A Escola Profissional CIOR apresenta um SGQ - Sistema de Gestão de Qualidade – 

alinhado com o EQAVET - Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para 

a Educação e Formação Profissionais.  
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O EQAVET tem em vista: proporcionar um Ensino e Formação Profissional de qualidade; 

promover a confiança mútua entre todos os intervenientes e parceiros internos e 

externos (stakeholders); facilitar a mobilidade de trabalhadores e de formandos e 

assegurar a aprendizagem ao longo da vida. 

Adotamos, no Projeto Educativo, este referencial europeu de garantia da qualidade, 

que permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da 

oferta educativa, formativa e profissional, bem como a qualidade das práticas de gestão, 

assegurando regularmente os respetivos processos de monitorização. 

 

1.2. Procura e partilha de boas práticas com todas as partes interessadas 

 

O Projeto Educativo da Escola Profissional CIOR, nas suas políticas, estratégias, 

objetivos, atividades e processos organizacionais, procurará contribuir para que a Escola 

assuma uma identidade própria e única, que a caracterize e a afirme no contexto 

socioeconómico e cultural em que se insere, guiando-se sempre por valores e princípios 

que tenham, por fim último, a formação integral do aluno/formando, como pessoa, nos 

seus interesses e aspirações e, como cidadão ativo, responsável, interveniente, 

democrata e solidário. 

Paralelamente, como instituição, a Escola Profissional CIOR será sempre, e também, um 

parceiro e um agente ativo, promotor do desenvolvimento local e regional, baseado nos 

princípios da sustentabilidade territorial e da coesão social. 

Como escola aberta e inclusiva é garantida a igualdade de oportunidades, negando-se, 

em absoluto, qualquer tipo de discriminação atentatória dos direitos da pessoa humana.  

Este Projeto Educativo será permanentemente aberto, dinâmico, participado, ajustado 

e avaliado face às novas realidades e paradigmas com que sistematicamente somos 

confrontados.  

Na concretização dos seus objetivos, todos os recursos técnicos e humanos, bem como 

ações e projetos desenvolvidos terão sempre um caráter instrumental, de forma a 

potenciar, numa lógica de sinergias, um processo educativo e formativo de qualidade, 

inovador, diferente e competitivo. 

Como referencial e compromisso, este Projeto Educativo deverá ser assumido e 

interiorizado por todos os membros da comunidade educativa – professores, 

funcionários, alunos e encarregados de educação – e por todas instituições e empresas 

com quem estabelecemos parcerias.  
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1.3. Responsabilidade Social  

 

A Escola Profissional CIOR tem presente o princípio e a prática da responsabilidade 

social.  

De forma transversal, desenvolve uma consciência ecológico-social baseada num 

conjunto de atividades, como, por exemplo, ações de sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental, ações solidárias e de solidariedade, através de parcerias 

com escolas, organizações e entidades. 

Paralelamente, está presente a sensibilização para questões ligadas com a natureza, 

clima, recursos naturais e património, bem como a educação para a saúde, bem-estar 

social e pessoal e intervenção cívica comprometida com causas a favor do bem comum 

e da comunidade.  

Em suma, a CIOR contribui para a coesão e sustentabilidade territorial integrando de 

forma interveniente várias estruturas e organismos. 

 

2. Princípios gerais e finalidades 
 

O Projeto Educativo da Escola Profissional CIOR, mais do que um referencial de ação 

nos domínios da educação, ensino e formação, é assumido como um compromisso que 

mobiliza e orienta todos os atores da comunidade educativa, bem como todos os 

agentes e parceiros do desenvolvimento local e regional. 

Está em consonância com as políticas europeias tendo em vista a transição para uma 

sociedade e uma economia fundadas sobre o conhecimento através de políticas que 

orientadas para a sociedade da informação e da investigação e desenvolvimento, bem 

como para as reformas estruturais para reforçar a competitividade e a inovação, assim 

como modernizar o modelo social europeu investindo em recursos humanos e lutando 

contra a exclusão social. 

Nesta conformidade, o Projeto Educativo da CIOR tem em conta também o facto de o 

Programa Operacional Capital Humano (POCH) visar contribuir: para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo; para a coesão económica, social e territorial, através 

da promoção do sucesso e a redução do abandono escolar e da melhoria da 

empregabilidade com o ajustamento das ofertas às necessidades do mercado de 

trabalho; para o aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino 
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superior; para a melhoria das qualificações da população adulta e ainda para a 

promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação. 

 

2.1. V. N. de Famalicão: contextos e referências 

 

Vila Nova de Famalicão é um município localizado no centro do Vale do Ave, com uma 

excelente posição geoestratégica num tecido espacial com dinâmicas de courbanização 

em virtude da forte interdependência com as zonas urbanas da região metropolitana do 

Porto, Braga, Guimarães e Barcelos. 

A sua estrutura etária é relativamente jovem, face ao ritmo de crescimento e 

desenvolvimento económico verificado nas últimas décadas e a fatores de atratividade 

devido às vantagens comparativas que possui. 

Como região industrializada e com uma forte vocação exportadora, V.N. de Famalicão é 

a principal economia industrial do Norte, o terceiro município exportador nacional e o 

primeiro da região. Na indústria transformadora, destacam-se os clusters do têxtil e 

vestuário, agroalimentar, metalomecânico e automóvel. Há que referir também a 

importância e o dinamismo das pequenas e médias empresas, no tecido económico, 

como geradoras de riqueza de emprego e de coesão económica e social. 

Por outro lado, V.N. de Famalicão é também e cada vez mais uma cidade de serviços. 

Modernização, inovação, produtividade e competitividade estão sempre presentes na 

dinâmica económica e empresarial, aspetos fundamentais que marcam as realidades e 

processos de globalização que vivemos. 

Ao nível da educação, ensino e formação apresenta um moderno parque escolar na 

educação pré-escolar, no ensino básico, secundário e superior. Neste domínio, é 

131 676 Habitantes
62 830 Homens / 68 846 Mulheres

16 907 < 15 anos / 24 214 > 65 anos

População

Município integrante da CIM do Ave

Área Territorial : 201,6 Km2

Localização

Rede Local de Educação e Formação
Agrupamentos de Escolas: D. Sancho I; Camilo 

Castelo Branco; Padre Benjamim Salgado
Didáxis

ACE
Alfacoop
INA

Oficina
CIOR

Forave
Cenfim

≅ 50% alunos no ensino profissional e tecnológico

Educação

Têxtil e Vestuário
Agroalimentar

Metalomecânica

Automóvel   

Indústria (Clusters)

Principal economia industrial do 
norte do país;

Terceiro município exportador 
nacional e o primeiro da região 

Exportações
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significativa a oferta educativa e formativa, concertada em sede de Rede Local de 

Educação e Formação.  

Aspeto a registar como um dos agentes fundamentais no desenvolvimento do concelho 

tem sido, ao longo dos anos, o forte, diversificado e dinâmico Movimento Associativo 

que se tem afirmado em várias áreas com projetos e atividades, que proporcionam a 

coesão social das comunidades locais e o desenvolvimento da Economia Social, caso 

paradigmático das Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Por forma a resolver e a atenuar problemáticas de grupos populacionais mais 

vulneráveis, desfavorecidos, empobrecidos e em risco de exclusão social, verifica-se a 

existência de mecanismos, projetos e ações, envolvendo todos os parceiros do 

desenvolvimento local e organismos/ serviços desconcentrados da Administração 

Pública, através da Rede Social. 

 V.N. de Famalicão caracteriza-se por dinâmicas de crescimento, modernização e 

inovação, valorizando e otimizando as potencialidades, os recursos, os equipamentos, 

os serviços e a capacidade empreendedora dos seus agentes sociais, económicos, 

culturais e empresariais. Paralelamente, e numa lógica de desenvolvimento sustentado, 

estão sempre presentes políticas transversais ligadas à juventude, cultura, património e 

ambiente. 

 

3. A Escola 
 

3.1. Origens e evolução 

 

As origens da Escola Profissional CIOR remontam aos meados dos anos oitenta do século 

passado, surgindo como um centro e um meio de informação/orientação para jovens, 

facilitando-lhes conhecimentos, experiências e competências para uma fácil inserção no 

mercado de trabalho. 

Como Escola Profissional, foi criada em 11 de setembro de 1991, ao abrigo do PROAVE 

– Operação Integrada do Vale do Ave – nos termos do Decreto-Lei nº 26/89, de 21 de 

janeiro. Desde 7 de julho de 1999, ao abrigo do Decreto-Lei nº 4/98, é propriedade da 

Cooperativa de Ensino de V.N. de Famalicão, CRL. 

A Escola Profissional CIOR é detentora da autorização de funcionamento nº 60. Rege-se 

pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, e goza das prerrogativas das pessoas 

coletivas de utilidade pública e de autonomia para desenvolver as suas atividades de 

natureza pedagógica, cultural e tecnológica. 
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No desenvolvimento da sua atividade está sujeita à tutela científica, pedagógica e 

funcional do Ministério da Educação. 

 

3.2. A Escola e a Europa – internacionalização de um projeto 

 

A Escola Profissional CIOR assume-se como uma referência, pelas boas práticas 

desenvolvidas e disseminadas, no que diz respeito aos diferentes tipos de mobilidades 

em contexto europeu, sendo, como tal, reconhecida com a acreditação do seu plano 

Erasmus 2021-2027 pela Agência Nacional. A Escola tem desenvolvido uma estratégia 

de internacionalização da sua marca, com base numa rede de parcerias, espalhadas por 

vários países da Europa, procurando sempre valor acrescentado para o processo 

formativo e capacitação de alunos, professores e funcionários. 

Os estágios, intercâmbios e visitas realizados, bem como os resultados alcançados, 

comprovam que esta grande janela de oportunidades tem um efeito muito positivo nas 

aprendizagens, metodologias, desempenho, motivação e cultura organizacional da 

Escola, relevando também a cidadania europeia nas suas diferentes dimensões. 

 

3.3. Visão, Missão e Valores 

 

 

 

Assumir uma identidade 
própria e única, que a 
caracterize e a afirme no 

contexto socioeconómico e 
cultural em que se insere, 

guiando-se sempre por 
valores e princípios que 
tenham, por fim último, a 

formação integral do aluno, 
como pessoa, nos seus 

interesses e aspirações e, 
como cidadão ativo, 
responsável, interveniente, 

democrata e solidário.

VISÃO

MISSÃO

Promover o ensino profissional bem como 
diferentes modalidades de formação em 
conformidade com a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e toda a legislação daí 
derivada, indo ao encontro dos interesses e 

aspirações dos jovens, dos agentes de 
desenvolvimento local – Autarquias, 
Estruturas Empresariais e Instituições Locais 

– da comunidade e região com vista a inserir 
os jovens na vida ativa, contribuindo para a 

sua realização pessoal e profissional como 
cidadãos, estando sempre presente o 
princípio de aprender fazendo, construindo e 

inovando

• Dignidade e liberdade, 
justiça e equidade;

• Inclusão e 

solidariedade;
• Altruísmo/tolerância;

• Valorização das 
competências;

• Rigor e espírito crítico;

• Inovação , criatividade e 
empreendedorismo.

VALORES
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3.4. Estrutura organizacional 

 

 

3.5. Parcerias 

 

A oferta educativa e formativa será sempre diversificada e permanentemente ajustada 

às efetivas necessidades e solicitações do mercado de trabalho, às realidades do tecido 

económico e empresarial da região e ao interesse e aspirações dos formandos que 

procuram na escola oportunidades para novos e diferentes projetos de vida. 

Pretendemos consolidar as relações/parcerias, através de projetos e iniciativas de 

formação e educação dos formandos; perscrutar juntos os novos desafios que o 

desenvolvimento tecnológico, o mundo laboral e os novos paradigmas de formação nos 

colocam; criar novas e concretas sinergias entre as instituições.  

 

EMPRESAS PARCEIRAS

RESPONDER AOS NOVOS DESAFIOS QUE O
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, O 

MUNDO LABORAL E OS NOVOS PARADIGMAS 

DE FORMAÇÃO COLOCAM

EP CIOR

CONSOLIDAR AS RELAÇÕES DE PARCERIA 
ENTRE A ESCOLA E PARCEIROS NO ÂMBITO 
DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

DOS NOSSOS FORMANDOS

PROGRAMAR E PARTICIPAR EM 
AÇÕES DE FORMAÇÃO

QUALIFICAR COLABORADORES DA 
EMPRESA NAS ÁREAS TÉCNICAS E / 
OU OUTRAS

DIVULGAR / PUBLICITAR A PARCERIA 
E RESPETIVAS AÇÕES, INICIATIVAS E 
PROJETOS INOVADORES, ATRAVÉS 
DOS MASS MEDIA TRADICIONAIS, 
REDES SOCIAIS E OUTROS

COLABORAR EM AÇÕES/EVENTOS 
PROMOVIDOS PELOS PARCEIROS

OUTROS

ACOLHER ESTAGIÁRIOS

PARTICIPAR NO JÚRI DAS PAP

RECEBER / ACOLHER PROF. E ALUNOS
ESTRANGEIROS EM MOBILIDADE

INFORMAR DE EVENTUAIS OFERTAS DE 
EMPREGO

PARTICIPAR EM EVENTOS 
INFORMATIVOS E MOTIVACIONAIS

PERMITIR VISITAS ÀS SUAS 
INSTALAÇÕES

PARTICIPAR / APOIAR OUTROS 
PROPOSTOS DE INTERESSE MÚTUO

APOIAR / PATROCINAR SALAS TÉCNICAS, 
PROJETOS, PRÉMIOS DE MÉRITO, ETC.

REFORÇO 

DAS 

PARCERIAS

 

Revisão:04 
Data: 15/10/2019 
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3.6. Oferta Formativa / Estrutura curricular 

 

Presentemente a Escola tem a seguinte oferta formativa:  

 

• CURSOS PROFISSIONAIS – Nível IV 

 

 

 

 

 

 

 

• CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF) – Nível II 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OUTRAS OFERTAS FORMATIVAS 

A Escola organiza e desenvolve cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), 

Formações Modulares Certificadas, bem como outras ofertas formativas, destinados à 

(re)qualificação de ativos empregados e desempregados. 

CUIDADO R DE 

CRIANÇAS E JO VENS
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4. Diagnóstico estratégico 
 

Para efeitos de planeamento estratégico, este Projeto Educativo foi elaborado com base 

num diagnóstico/análise SWOT, realizado junto dos diferentes parceiros internos e 

externos (alunos, encarregados de educação, professores, funcionários e empresas), 

numa lógica de participação, envolvimento, responsabilização das partes interessadas, 

e melhoria contínua do processo educativo e formativo.  

A informação recolhida encontra-se sintetizada no quadro seguinte.  
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FORÇAS

• Boa localização geográfica

• Experiência de mais de 30 anos 

• Forte identidade e imagem de marca 

reconhecida

• Escola Humanista/proximidade com os 

alunos

• Rede de parceiros consolidada e 

diversificada

• Oferta formativa ajustada às 

necessidades do mercado de trabalho

• Formação reconhecida pela norma 

ISO9001 e pelo EQAVET 

• Programa ERASMUS

• Perfil do aluno orientado para as 

competências transversais

• Valorização e promoção da inclusão 

• Elevadas taxas de empregabilidade

• Projetos de PAP inovadores e 

associados a problemas concretos

• Estabilidade do corpo docente

• Qualidade e competência dos 

colaboradores

• Comunicação entre a escola e os 

Encarregados de Educação

• Existência de Serviços de Psicologia e 

Orientação 

FRAQUEZAS

• Alterações constantes nos horários e 

carga horária excessiva

• Recursos didáticos e tecnológicos 

insuficientes/obsoletos 

• Ausência de espaços e infraestruturas 

(espaço exterior/cantina/sala do aluno) 

• Modelo de ensino tendencialmente 

expositivo em colisão com o PASEO

• Resistência à mudança para práticas 

pedagógicas diferenciadoras/ 

competências /interdisciplinaridade/ 

inclusão/ avaliação 

• Indisciplina/Absentismo/abandono 

escolar precoce

• Perfil de entrada desajustado ao ciclo 

de formação

• Alunos pouco motivados

• Famílias com dificuldades 

socioeconómicas

• Baixo envolvimento dos EE no 

processo educativo

• Preços do bar desajustados

• Efeitos da pandemia nos alunos 

(valores/atitudes/aprendizagens)

• Alunos com baixos níveis de formação 

pessoal/relacional/técnica

• Atratividade de alguns cursos para os 

alunos e as famílias 

OPORTUNIDADES

• Transição digital/ tecnológica e 

ambiental

• Regionalização do ensino e formação

• Candidatura a um Centro Tecnológico 

Especializado (PRR) / Quadro 

Comunitário 20-30

• Forte dinamismo económico-

empresarial regional, associado à 

inovação e ao empreendedorismo

• Desenvolvimento e consolidação de 

parcerias com o tecido socioeconómico 

e empresarial

• Procura de soluções inovadoras para 

problemas concretos das empresas

• Necessidades de mão-de -obra 

qualificada no contexto local e regional

• Aumento da oferta de ensino superior 

profissional – CTESP/ Aprendizagem +

• Apoio à criação do próprio emprego

• Investimento em atividades 

empresariais, culturais e desportivas

• Reforço da internacionalização da 

escola – Programa Erasmus +

• Promoção de atividades no âmbito do 

desporto escolar 

AMEAÇAS

• Decréscimo demográfico e 

envelhecimento da população 

• Instabilidade política e legislativa na 

área da educação

• Normativos legais/excesso de 

burocracia

• Modelos de financiamento desajustados 

para implantação do ensino multinível, 

com ritmos de aprendizagem 

diferenciados

• Cortes no financiamento associado à 

desistência/transferência de alunos

• Catálogo Nacional de Qualificações 

desajustado, currículos desadequados 

às necessidades das empresas e carga 

horária excessiva

• Políticas de abandono 

escolar/estruturas de apoio: pouco 

protagonismo na tomada de decisão 

/insuficiente feedback por parte da 

CPCJ/Ministério Público 

• Rapidez da evolução 

tecnológica/incerteza quanto às 

profissões do futuro

• Orientação escolar e profissional 

tendencialmente parcial

• Impacto pós-pandemia na saúde mental 

– vulnerabilidade social, agitação, 

bullying e ciberbullying e aprendizagens 

essenciais 
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4.1. Objetivos estratégicos 

 

Os objetivos estão em consonância com as recomendações e orientações constantes no 

Perfil do Aluno para o Século XXI (PASEO), em que se enquadra e baseia o Perfil Pessoal 

e Profissional do Aluno da CIOR – COMPETENTE, CRIATIVO, COMUNICADOR, 

CUMPRIDOR.  

Em todas as atividades, projetos e iniciativas promovidos e organizados pela Escola, 

expressos no Plano de Atividades da Escola, valorizar-se-ão prioritariamente as 

diferentes aprendizagens, o conhecimento científico, técnico e tecnológico associado à 

inovação, ao saber fazer, ao espírito de empreendedorismo, à criatividade e ao exercício 

pleno da cidadania em todas as suas dimensões, traduzidas na educação para a saúde, 

voluntariado, solidariedade, património e ambiente, atividades de animação e 

promoção sociocultural e recreativa. Todos estes aspetos estarão sempre presentes na 

prática letiva, na realização dos estágios profissionais, intercâmbios nacionais e 

internacionais. 

Os objetivos foram sistematizados e enquadrados em quatro domínios: 

1. Desenvolvimento e Organização da Gestão da Escola 

2. Ação Didática e Pedagógica (promoção do sucesso educativo) 

3. Fortalecimento das relações com Empresas e Encarregados de Educação 

(ligação da Escola à Comunidade / Meio) 

4. Promoção e Divulgação da Marca CIOR 
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 Página 16 de 22   Página 16 de 22 

PROJETO EDUCATIVO 
REVISÃO: 05 DATA: 26/07/2022  

 

DOMÍNIO 1 – DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA 

Objetivo Ações Indicadores Metas Responsáveis 

1.1. Consolidar o envolvimento do 

Conselho Consultivo na missão e 

visão da Escola 

Aumentar o grau de participação do Conselho Consultivo 

ao longo do ano letivo 

- Nº de reuniões/reflexões conjuntas 

com o Conselho Consultivo realizadas 

 

- 2 reuniões /ano letivo Direção 

 

1.2. Assegurar a qualidade e a 

conformidade das ações 

desenvolvidas 

Manter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 

de acordo com a norma ISO9001:2015 
- Certificação ISO9001 - Renovação anual do SGQ Núcleo Qualidade/ EQAVET 

Manter o selo de conformidade EQAVET - Selo de conformidade EQAVET - Relatório de progresso Núcleo Qualidade/ EQAVET 

1.3. Reforçar a cultura de prevenção 

e segurança na escola 

Realizar o simulacro - Execução do simulacro - 1 simulacro anual 
Direção /Responsável de 

Segurança 

Atualizar o Plano de Segurança Interno (PSI) - Data de atualização do PSI - PSI atualizado Responsável de Segurança 

1.4. Estimular, na comunidade 

educativa, práticas promotoras 

de sustentabilidade ambiental 

Desenvolver projetos de turma sobre a temática - Nº projetos de turma desenvolvidos - 3 projeto / ano letivo 
Diretores de curso /O.E. 

Professores 

Reforçar o projeto “Hospital de Monstros” como projeto 

CIOR 
- Nº de iniciativas do projeto 

- 2 campanhas sensibilização ou 

workshops/ ano letivo 

Diretor Pedagógico 

Diretor Curso 

Reforçar as ações do projeto Eco-Escolas – envolvimento 

de turmas de todos os anos de escolaridade 

- Nº de turmas envolvidas nas 

atividades do projeto 

- Pelo menos 3 turmas/ano letivo; 
- Manutenção bandeira Eco-Escolas. 

Coordenador Projeto Eco-

Escolas 

Melhorar infraestruturas (espaços) para reduzir consumo 

energético 

- Investimento na melhoria de 

infraestruturas relacionadas com a 

redução do consumo energético 

- 1 sala e/ou gabinete e/ou oficina 

melhorada / ano letivo 

 

Direção 

1.5. Atualizar/reforçar as 

competências dos recursos 

humanos 

Desenvolver ações de formação de professores. 

Temas: Ensino multinível, trabalho interdisciplinar, 

avaliação, mentorias, tutorias, educação inclusiva, 

metodologia de projeto, etc. 

- Nº de ações de formação 

desenvolvidas 

 

- 2 ações / ano letivo 

- 90% dos professores envolvidos / 

ano letivo 

Direção Pedagógica 

 

Núcleo da Qualidade 

Promover o envolvimento de todos os 

professores/colaboradores no programa ERASMUS (2021-

2027) 

- Nº de atividades de mobilidade por 

professor/colaborador 

- 50% professores/colaboradores 

envolvidos numa mobilidade 

Direção Pedagógica 

 

Gabinete de Projetos 

Desenvolver ações de formação para os colaboradores 

não-docentes. 

- Nº de ações de formação 

desenvolvidas 

- 2 ações/ ano letivo 

90% dos colaboradores envolvidos/ 

ano letivo 

Direção 

 

Núcleo Qualidade 
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DOMÍNIO 2 – AÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA – MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO 

Objetivo Ações Indicadores Metas Responsáveis 

2.1. Consolidar a oferta formativa 

existente 
Elaborar candidatura pedagógica-financeira Nº de turmas/cursos constituídos Reposição Direção 

 

 

 

2.2. Aumentar a taxa de conclusão 

dos cursos 

 

 

Promover atividades de recuperação das aprendizagens 

(mentorias, tutorias, trabalho autónomo, hora de CR, etc. 

 

- Nº de ações/iniciativas tendo em 

vista a recuperação das aprendizagens; 

- Taxa de transição por ano letivo; 

- Taxa de conclusão do ciclo de 

formação; 

- Taxa de abandono escolar precoce 

- Com base no diagnóstico das 

necessidades da turma, apoio a 

100%; 

- Taxa de transição/ ano letivo (1º, 

2º anos) ≥85%; 

- Taxa de conclusão (3º ano) ≥70%; 

- Taxa de abandono escolar precoce 

≤ 15% por ano de escolaridade. 

Direção Pedagógica 

Professores 

2.3. Aumentar a taxa de 

empregabilidade e/ou 

prosseguimento de estudos 

 

Desenvolver atividades que visem a promoção das 

competências de empregabilidade e/ou prosseguimento de 

estudos (SPO, semana aberta, dia da empresa, testemunhos 

de ex-alunos, etc.) 

 

- Nº de atividades promotoras da 

empregabilidade desenvolvidas/ ano 

letivo; 

- Nº alunos envolvidos nas atividades; 

- Taxa de empregabilidade e 

prosseguimento de estudos- 

- 2 atividades por turma / ano letivo 

100% dos alunos do 3º ano do ciclo 

de formação; 

- Taxa de empregabilidade e/ou 

prosseguimento de estudos ≥75%. 

Direção Pedagógica 

 

SPO 

 

2.4. Consolidar a implementação do 

PASEO/Perfil do aluno CIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforçar a aprendizagem por competências, diversificando 

as estratégias pedagógicas (aprendizagem colaborativa, 

multidisciplinar, por desafios, projetos e ensino multinível) 

 

- Desenho global do plano 

curricular/ano/ área; 

- Nº de projetos de projetos de turma; 

- Reuniões de planeamento do projeto 

de turma. 

 

- 1 desenho global por turma/ano 

letivo; 

- Projetos de turma executados com 

envolvimento de 2 ou mais 

disciplinas; 

- 3 reuniões anuais de planeamento 

por turma. 

Diretores de curso 

Conselhos de turma 

Adequar os espaços educativos a metodologias de trabalho 

autónomo, dinâmico e interdisciplinar 

- Nº de espaços transformados - 100% das salas adequadas aos 

novos contextos de aprendizagem 
Direção Pedagógica 

 

Valorizar o desenvolvimento de competências de trabalho 

autónomo, transversais e de comunicação e expressão 

- Nº de instrumentos / grelhas de 

avaliação / observação que incluem as 

competências; 

- Critérios de seleção de alunos para 

participação nas mobilidades Erasmus; 

- 100% dos instrumentos / grelhas 

de avaliação / observação; 

- Critérios de seleção para Erasmus 

ajustados ao perfil do Aluno 

CIOR/PASEO; 

Direção Pedagógica 

Gabinete de Projetos 

OE/DT 
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DOMÍNIO 2 – AÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA – MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO (continuação) 

Objetivo Ações Indicadores Metas Responsáveis 

  - Valorização do CV – Certificado de 

Habilitações – projetos e ações em que 

participou; 

- Nº de alunos participantes em 

atividades extracurriculares; 

- Quadro de honra/mérito. 

- 100% alunos com participação em 

atividades curriculares/ 

extracurriculares; 

- 10% dos alunos no quadro de 

honra/mérito por ano. 

 

Afirmar a avaliação formativa como parte integrante da 

gestão do currículo (recolha de informação/ feedback/ 

diversidade de instrumentos/momentos de avaliação) 

Diversidade de métodos e 

instrumentos de avaliação utilizados 

(número) em cada disciplina/UFCD 

 

100% das disciplinas com + do que 

um instrumento de avaliação 

 

100% das disciplinas com recolha de 

informação e feedback 

Professores 

 

 

 

 

2.5. Promover o acompanhamento 

escolar e profissional 

especializado de todos os alunos 

(DL54/2018) 

 

 

 

 

 

 

Implementar medidas de apoio / acompanhamento, 

adequadas às necessidades educacionais e individuais dos 

alunos (SPO/EMAEI) 

 

Nº de acompanhamentos individuais 

do SPO 

Nº de ações/programas de 

acompanhamento escolar/ 

profissional, desenvolvidas ao longo do 

ano 

Nº de alunos sinalizados com planos de 

medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão 

Resultados da avaliação de medidas de 

suporte à aprendizagem e inclusão 

100% dos alunos sinalizados 

apoiados 

 

100% de execução do plano de 

atividades 

 

100% dos alunos sinalizados 

apoiados pela equipa EMAEI 

 

Taxa de sucesso dos alunos 

apoiados – 80% 

Direção Pedagógica 

 

SPO 

 

EMAEI 

 

OE/DT 

2.6. Desenvolver ações internas para 

motivar e estimular o espírito 

de pertença dos alunos 

Promover a integração dos alunos – acolhimento dos 

alunos, atividades de final de trimestre, atividades de final 

de ano, Baile de Finalistas, entrega de diplomas, convívios e 

atividades de socialização 

Nº de atividades desenvolvidas/ano 

letivo -PAA 

5 atividades/ano 

 

100% execução PAA 

Direção 

Direção Pedagógica 

 

Apresentar boas práticas entre pares – envolvimento de ex-

alunos (embaixadores CIOR) 

Nº de ações desenvolvidas por ano 

 

1 ação por curso Diretores de curso 

Conselho de curso 

Envolver alunos na preparação e execução de projetos 

diferenciadores/participação em concursos 

“o meu projeto é empreendedor” / 

Outros 

Nº de projetos desenvolvidos por curso 

 

Nº de concursos em que a escola 

participa 

Desenvolvimento de 1 projeto/ 

curso 

 

Participação de 1 concurso/curso 

Diretores de curso 

Conselho de curso 
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DOMÍNIO 3 – FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES COM AS EMPRESAS E COM OS ENC. DE EDUCAÇÃO (LIGAÇÃO DA ESCOLA À COMUNIDADE/MEIO) 

Objetivo Ações Indicadores Metas Responsáveis 

3.1. Reforçar a cultura de 

participação e envolvimento da 

comunidade educativa na vida 

escolar 

Desenvolver iniciativas que promovam a participação da 

comunidade CIOR docente e não docente 

Nº de iniciativas de envolvimento 

desenvolvidas 

 

3 iniciativas/ano 

Direção / Colaboradores / 

Alunos 

3.2. Aumentar o envolvimento e a 

participação das empresas no 

processo formativo da Escola 

Constituir um grupo de Empresas âncora para cada curso Nº de protocolos de empresas 

“âncora” 

5 empresas âncora/curso/ano Direção 

Direção Pedagógica 

Envolver as empresas âncora na definição, execução e 

monitorização do Projeto Educativo 

Nº de empresas âncora participantes 

nas reuniões/atividades 

 

Nº de empresas âncora que participam 

no júri de PAP 

 

Nº de empresas âncora que acolhem 

os alunos com melhor aproveitamento 

 

Nº de empresas âncora que 

contribuem para os prémios de mérito 

5 empresas envolvidas em 

atividades 

 

 

2 empresas/curso 

 

 

2 empresas/curso 

 

 

2 empresas 

 

Direção 

Direção Pedagógica 

Diretores de curso 

Promover oportunidades de encontro/debate entre alunos 

e responsáveis de empresas na Escola 

Nº de atividades realizadas (PAA) 1 evento por curso/ano letivo Direção 

Direção Pedagógica 

Diretores de curso 

Promover visitas de estudo a empresas/organizações 

relacionadas com a área de formação 

Nº de visitas de estudo/empresas por 

curso 

1 visita por curso Direção 

Direção Pedagógica 

Diretores de curso 

3.3. Aumentar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação na 

vida escolar 

Aumentar o número de EE que participam nas reuniões 

com o OE 

Taxa de participação dos EE por 

reunião 

70% dos EE participam nas reuniões 

ao longo do ano letivo 

Direção 

Direção Pedagógica OE/DT 

Aumentar o número de iniciativas da Escola com os EE 

(convívios/PAP/ Testemunhos) 

Nº de iniciativas anuais 

 

2 iniciativas dirigidas aos EE 

(receção/fecho ano letivo) 

1 testemunho EE/curso 

Direção 

Direção Pedagógica 

OE/DT 

Constituir uma Comissão de EE Comissão de EE Constituição da Comissão de EE Direção /Direção Pedagógica 

/OE/DT 
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DOMÍNIO 4 – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CIOR 

Objetivo Ações Indicadores Metas Responsáveis 

4.1. Promover atividades para atrair 

e captar novos alunos 

Melhorar a presença da Marca CIOR nas Redes Sociais e 

digitais 

Nº de visitantes Website 

Nº de visualizações Instagram e 

Facebook 

 

 

Raio de alcance das publicações 

 

Nº de newsletters elaboradas e 

enviadas 

Aumentar em 5% o nº de visitas 

website/ 5% visualizações 

Instagram/ 5% Facebook 

 

Aumentar raio de alcance em 5% 

 

3 newsletters / ano 

 

Equipa Comunicação 

Promover ações de envolvimento e de orientação 

profissional em escolas concelhias com ensino básico 

Nº de escolas envolvidas 

 

 

Nº de iniciativas/clubes criados 

5 escolas de ensino básico 

envolvidas 

 

5 iniciativas/clubes (1/curso) 

Direção 

Diretores de Curso 

4.2. Divulgar as atividades 

desenvolvidas 

Divulgar as atividades relevantes através dos Meios de 

comunicação tradicionais e eletrónicos 

Nº de artigos publicados nos 

jornais/rádios locais e regionais 

Nº de edições do jornal leituras 

Nº de conteúdos produzidos 

Artigos jornais – 10 ano letivo 

Leituras - 3 edições/ ano letivo 

50 conteúdos produzidos/ano 
Equipa Comunicação 
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Assim, através da sua prática letiva, formativa, cultural e social, expressa no seu plano 

anual de atividades, a Escola propõe-se a uma mudança efetiva:  

 

5. Considerações finais 
 

Este Projeto Educativo será objeto de avaliação anual. Cabe à Direção Pedagógica 

avaliar a atividade da escola, podendo criar, para o efeito, uma equipa que, adotando 

perspetivas e olhares complementares, torne a avaliação interna uma prática 

interiorizada e produtiva.  

O Regulamento Interno e o Plano de Atividades da Escola deverão estar sempre em 

consonância e articulação com a Missão, Visão e Valores que caracterizam e identificam 

esta Escola e o seu Projeto Educativo. 

Para tal, torna-se fundamental que toda a Comunidade Educativa o interiorize como 

compromisso e referencial de ação, e que todos saibamos desenvolver a cultura da 

responsabilidade e o espírito de pertença.  

 

5.1. Implantação e divulgação 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 26/07/2022, este Projeto Educativo será 

implantado de setembro de 2022 a setembro de 2025, com um período de vigência de 

um triénio.  

MAIS PRÁTICO / FLEXÍVEL / MULTINÍVEL / COLABORATIVO
ENSINO POR COMPETÊNCIAS 
 

MODALIDADE DE ENSINO

AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE COMPETÊNCIAS
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

AVALIAÇÃO

ATIVIDADES PROMOTORAS DA MARCA CIOR 
PROJETOS INOVADORES E DIFERENCIADORES 

PROJEÇÃO DA MARCA CIOR

PROMOVER A ATRATIVIDADE
MAIOR ENVOLVIMENTO DOS PARCEIROS

REFORÇO DAS PARCERIAS

MUDANÇA

EFETIVA
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A sua divulgação será em formato digital, junto da comunidade escolar. Para consulta 

pública, o Projeto Educativo está disponível na página web da escola – www.cior.pt .  

 

5.2. Acompanhamento/avaliação do Projeto Educativo 

 

O acompanhamento e a avaliação devem ser contínuos e registados em momentos 

formais - avaliação intermédia (final de cada um dos anos letivos do triénio) e avaliação 

final.  

 

 

http://www.cior.pt/

