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Introdução 

O Projecto Educativo consiste na definição das metas a atingir de modo a optimizar o 

papel 

da Escola na formação do aluno e que ela seja geradora de educação apontando para perfis 

de mudança. Nesta perspectiva, é fundamental o envolvimento, ainda que os diferentes níveis, 

de todos os intervenientes no processo educativo: Direcção, Corpo Docente, Alunos, Corpo 

não Docente, Pais e Encarregados de Educação para conjuntamente se definirem as políticas 

educativas e se crie a matriz de suporte para a sua concretização. Portanto, será um 

instrumento de gestão pedagógica da escola, que fomentará uma cultura de reflexão e de 

análise de ensinar e de fazer aprender com melhor qualidade. 

Neste sentido, impõe-se, de acordo com as directivas ministeriais, que se elabore um 

projecto que vá de encontro às necessidades da comunidade escolar na qual se insere a 

Escola, como espaço dinamizador de actividades e favorecedor do desenvolvimento global das 

competências dos alunos nele envolvidos 

Assim, é essencial a detecção de problemas inerentes à comunidade escolar de forma a 

que o projeto se mostre e se desenvolva de modo harmonioso com as realidades e vivências 

dos alunos de forma a facilitar um maior desenvolvimento social, educativo, emocional, já que 

são fatores que estão em constante mutação e necessitam de uma intervenção sistemática, 

organizada e direccionada aos sujeitos alvos de intervenção. 

Qualquer projeto obriga-se a uma avaliação, que seja autorreguladora, já que é um 

sistema aberto e dinâmico. Daí, que possa a qualquer momento sofrer alterações ligeiras e 

pontuais, de modo a melhorar o desenvolvimento do mesmo.  

O Projeto Educativo do Externato Bom Jesus não é um documento acabado, sendo 

suscetível de sofrer alterações, visto ser um instrumento orientador de um processo que se 

pretende de investigação/ação, em que o desenvolvimento conduzirá a ajustes/reajustes dessa 

mesma ação educativa. 
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1. Linhas Orientadoras 

Falar em Projeto Educativo impõe, como refere Jean Marie Barbier, não ser ”uma 

simples representação do futuro, mas um futuro para se fazer, um futuro a construir, uma ideia 

a transformar em ato”. Viver realmente em projeto, no caso concreto, projeto educativo, é 

aceitar e acreditar que os professores partilham não apenas o que sabem, mas aquilo que 

são”. 

O projeto é a intenção que se concretiza em ação, a qual deve ser continuamente 

avaliada. O Projeto Educativo traduz-se não apenas em produto, mas este tem que ser 

analisado como resultado de um conjunto de inter-dependências que se jogam em contexto de 

um processo complexo, pelo que, implementar um Projeto Educativo de Escola será a partir da 

necessidade de escuta e compreensão das especificidades locais; os contextos familiares, 

sociais, culturais, económicos e compreensão dos contextos onde vivem. 

Será compreender a educação como tarefa individual e coletiva, não apenas da 

responsabilidade dos especialistas, dos professores, mas de muitos outros. Por isso, há que 

pensar na ação educativa alicerçada em parcerias intra e interinstitucionais, capazes de 

promover a realização de ações articuladas e integradas. Estas devem potenciar modalidades 

diversificadas de otimização e mobilização de recursos materiais e humanos existentes, da 

maior importância para a concretização do projeto. 

Tal significa ter-se à coragem de ultrapassar a moda das parcerias que se reduzem a 

meros documentos ou a uma instrumentalização utilitarista de agentes ou instituições locais a 

pretexto de uma qualquer situação. 

As parcerias para serem autênticas implicam negociação, partilha, consensos 

provisórios, a aceitação de diferentes perspetivas num trabalho que se vai construindo e se 

quer com expressão real no terreno, e no qual os diversos intervenientes se sintam implicados 

e representados. 

Consequentemente o conceito tradicional de escola será posto em causa, o mesmo é 

dizer que a escola tem de viver fechada sobre si própria e interagir com o meio, concebendo-se 

como um agente, entre tantos outros, de transformação desse mesmo meio. A escola não pode 

continuar a pensar-se como um conjunto de especialistas que vivem em meio protegido de 

influências exteriores. 

A Escola existe para servir as pessoas e situações concretas, para promover a 

realização multidimensional da pessoa humana. Uma Escola com Projeto é uma Escola que se 

organiza para servir o público, que a procura e promove, segundo uma variedade de critérios, a 

realização diferenciada de todos, Educar para estar ao serviço das pessoas e da comunidade. 
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Ao contrário do que muitos pensam, tal não significa diminuição da liberdade, mas a 

capacidade de conceber, agir e gerir atenção entre imposições normativas e criativas. 

A conquista de autonomia, a confiança nas pessoas, nas suas potencialidades e a 

responsabilidade para caminhadas em direção aos ideais educativos que se assume querer 

progredir. 

Nesta ótica, tal como o conceito de Escola tradicional é questionado, também o conceito 

de professor deverá ser problematizado. O professor passa a ser uma das pessoas 

responsáveis, não apenas pelo trabalho que realiza no contexto sala de aula, como pela 

criação de um ambiente educativo na escola, onde irá pôr em comum com outros o seu saber, 

negociar o seu poder, partilhar espaços e tempos de intervenção, abrir-se a relações com 

exterior. Tarefa que pode parecer gigantesca se for pensada individualmente, mas que em 

Projeto é repartida e enriquecida pela interação e relação com os outros. 

Os docentes e não docentes sentem necessidade de se adequarem aos novos tempos, 

às novas exigências e especificidades, procurando conhecer e identificar problemas que vão 

surgindo na área da educação, construindo hipóteses para os resolver, tentando enveredar por 

um trabalho de equipa que este Projeto Educativo pretende despoletar e manter. 

A intervenção profissional do educador/professor passa por diferentes etapas 

interligadas que se sucedem e aprofundam que pressupõem observar cada criança/ grupo, o 

que significa não apenas detetar necessidades, mas também conhecer capacidades e 

interesses. Não as conhecer apenas através de indicadores fornecidos em meio escolar mas 

complementá-las com informações dos contextos familiares e o meio em que vivem.  

O conhecimento de cada criança/grupo assim entendido implica um conceito 

teoricamente falado, mas dificilmente praticado – a diferenciação pedagógica. Significa ser 

capaz de partir do que cada um sabe e é capaz de fazer ao seu ritmo, promovendo o alargando 

os seu interesses e potencialidades. Tal só se conseguirá através de uma observação contínua 

devidamente fundamentada que fará ruir preconceitos estereotipados, pois levará em conta 

múltiplos e variados tempos de observação. Posteriormente valorizar a avaliação, dessas para 

construir uma base, minimamente, sólida de planificação. 

Assim, planificar impõe que o educador/professor analise as suas intenções educativas 

e a forma como as compatibiliza com o grupo junto de quem intervém, considerando toda a 

preparação de um ambiente educativo. Aqui podem e devem ocorrer um conjunto de 

interações diversificadas aos mais variados níveis (adulto/criança, criança/criança, 

adulto/adulto), individualmente, em pequeno grupo e em grande grupo. 

Pensar desta forma o processo educativo obriga a esbater as fronteiras disciplinares e a 

considerar a sua articulação. Obriga a que o professor/educador abra mão do seu poder e 
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tenha a capacidade de se abrir progressivamente à participação das crianças. Só assim 

podemos fazer algum caminho para alcançar a Escola Democrática. Nesta linha, a intervenção 

não tem que ser pensada e praticada em sentido único, ou seja, do professor para o aluno, 

mas irá permitir condições de negociação e apropriação no respeito pelo ritmo de cada um 

promovendo de aprendizagem significativas no processo educativo. 

Observar e intervir são etapas fundamentais, mas que perderão muito do seu sentido se 

a elas não se associar a etapa da avaliação. Pois avaliar não pode ser só analisar produtos 

finais, mas todo um processo e as suas múltiplas referências. Não se trata apenas de avaliar 

se a criança é capaz ou não é capaz, se sabe ou não sabe, mas procurar compreender o que 

aconteceu, como aconteceu e porquê. O mesmo é dizer que o educador/professor deverá 

avaliar a sua própria ação e a influencia que a mesma teve no grupo e em cada um, 

procurando compreender a progressão de aprendizagens realizadas e as formas mais 

ajustadas de criar oportunidades para o incentivo de aceder a novas aprendizagens. 
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2. Princípios Orientadores    

Sendo a Escola o espaço onde se operam todas as mudanças preconizadas pelo 

Sistema  

Educativo e consignadas através de leis fundamentais, não é possível que o Projeto 

Educativo de Escola esqueça os grandes princípios e finalidades do Sistema e da sua lei 

fundamental- a Lei de Bases do Sistema Educativo- que  traduzem os valores orientadores de 

uma sociedade.    

A Lei de Bases do Sistema Educativo considera que o Sistema Educativo se organiza de 

forma a:   

 Assegurar a formação moral e cívica;   

 Assegurar a formação para o trabalho (em consonância com os interesses,  

capacidades e vocação de cada um);  

 Descentralizar, desconcentrar, diversificar as estruturas e ações educativas;   

 Desenvolver a participação das populações nas ações educativas, nomeadamente  

dos alunos, docentes e famílias, na definição da política educativa, na administração  

 

e gestão do Sistema Escolar e na experiência pedagógica quotidiana;  

  

 Promover a correção das assimetrias regionais no que respeita aos benefícios da  

educação, da cultura e da ciência;  

 Assegurar a existência de uma escolaridade de segunda oportunidade;  

 Assegurar a igualdade de oportunidade para ambos os sexos. 
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3. Ideário 

3.1. O que é para nós Educar 

Educar para o Externato Bom Jesus é transmitir valores essenciais para um futuro sadio 

e responsável de modo a que os nossos alunos, adquiram conhecimentos quer a nível 

educacional quer a nível de aprendizagem.  

Educar é ajudar a crescer, ver crescer e crescer junto. É ensinar e aprender a despertar 

consciências, sentimentos, ideias, movimentos e sobretudo acompanhar todos esses 

despertares. Educar, para nós, é sobretudo, dar, receber e partilhar… 

Por tudo isto e enquanto instituição educativa, o Externato valoriza de uma maneira 

muito especial, o relacionamento entre educadoras e professoras de maneira a que todos 

cheguem a um consenso e harmonia para o bom funcionamento a todos os níveis. 

Sendo assim, tudo isto é transmitido de uma maneira subtil, aos alunos, que com 

certeza, mais tarde, saberão o quanto foi importante frequentarem o Externato, quer pelo que 

aprenderam quer pelo afeto, ternura, carinho e compreensão. 

Educar não é plantar, é preparar o terreno, descobrindo e explorando as suas 

potencialidades; é usar os utensílios certos, protegendo o crescimento; é escolher bem as 

sementes, gerindo as expectativas da colheita. Não acabaremos com um campo coberto pela 

mesma flor mas certamente com um jardim. 

 

A nossa ação pedagógica está caracterizada por: 

 

 Um constante recurso à reflexão e coerência evitando atitudes autoritárias 

levando os alunos a comportarem-se por auto convicção segundo a razão; 

 Um sentido realista e criativo da vida, ultrapassando situações e ideias utópicas; 

 Um respeito pelo outro e estimulação da confiança mútua; 

 Um espírito de alegria que crie e desenvolva o otimismo e autoestima. 

 

A nossa metodologia fundamenta-se na : 

   

 Abertura a todas as pessoas independentemente da sua condição social; 

 Respeito pela originalidade de cada aluno, que deverá amadurecer a sua  

personalidade de forma diferenciada, consistente e coerente; 



Projeto Educativo do Externato Bom Jesus 

Página 7 

 Promoção do diálogo saudável entre professores, pais/encarregados de 

educação e alunos. 

 Fomentar o sentido de responsabilidade, que capacite e motive os alunos mais 

para o “ser” do que para o “ter”, através de um trabalho crítico, personalizado e 

progressivo. 

 

A realidade organizativa do Externato com a existência deste projeto, deverá 

tender para: 

 

 Afirmar a sua identidade, o esforço do sentimento de pertença de todos; 

 Transformar as diferentes estruturas de orientação educativa em equipas 

pedagógicas que permitam a articulação vertical e horizontal; 

 Procurar criar uma dinâmica geradora de mudanças práticas pedagógicas 

introduzindo metodologias ativas no ensino tentando reforçar a continuidade entre 

pré-escolar e 1º Ciclo; 

 Promover uma reflexão e troca de experiências sobre o desempenho profissional 

dos docentes, nomeadamente sobre a inovação pedagógica, necessidades de 

formação no sentido de melhorar a qualidade do trabalho efetivo e o quotidiano 

dos docentes; 

 Fomentar a participação de todos os parceiros desta Comunidade Educativa. 

 Interagir com as famílias promovendo encontros informais com o objetivo de criar  

 

uma comunicação sistemática com todos quantos foram manifestando interesse e 

vontade de participar conjuntamente. 

 Adequar o Externato à diversidade social de forma a assegurar a todas as 

crianças o sucesso nas aprendizagens favorecendo o seu desenvolvimento, bem 

como uma maior valorização da educação por parte dos pais, alunos e toda a 

comunidade, congregando esforços e recursos numa perspetiva de esforços e 

experiências, vivência e saberes. 

 

Desta forma impõe-se desenvolver iniciativas para melhorar a rentabilização das infra-

estruturas do Externato no que diz respeito aos recursos informáticos, bibliotecas, cantina e 

equipamentos diversos. 

É ainda nossa intenção estabelecer parcerias com associações culturais, desportivas, 

centro de saúde, centro de emprego e formação profissional e autarquia. 
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Pelo que, com este Projeto Educativo se pretende implementar uma construção contínua à 

participação e às críticas, visando a descentralização de responsabilidades e relações de 

competências e transparências por parte dos parceiros. 

Em síntese, tendo em conta a realidade do nosso Externato, pretende-se: fomentar uma 

pedagogia de escuta que assente num compromisso de responsabilidade com o outro; 

promover a qualidade educativa, a flexibilidade curricular, a articulação sequencial e 

progressiva entre os vários ciclos; criar uma dinâmica geradora de mudanças nas práticas 

educativas dando sentido às aprendizagens, transformando a escola num espaço de 

socialização, de desenvolvimento e aprendizagem para todos quantos nela interagem. 
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4. Metodologias 

A inter e transdisciplinaridade é a metodologia que melhor permite a articulação vertical 

e horizontal, dos currículos disciplinares (1º CEB) e das orientações curriculares (jardim de 

infância) com as atividades próprias do projeto. 

Esta interdisciplinaridade vai ser posta em prática através de trabalhos individuais, de 

grupo e de um trabalho em equipa de Escola. Caminhamos assim, para um desenvolvimento 

de projeto segundo metodologias de investigação/ação tendo em mente a figura do 

investigador coletivo enquanto sujeito que se vai construindo numa dinâmica colaborativa entre 

todos os envolvidos.  

4.1. Alunos 

 Centram-se no trabalho de projeto, integrando metodologias de pesquisa, ação, 

experimentação, divulgação e intercâmbio;  

 Motivação das crianças implicando-as no próprio processo de aprendizagem; 

 Integrar-se-ão estratégias de apoio educativo de forma a potenciar o 

desenvolvimento de todos os alunos, principalmente as crianças que apresentem  

                      problemas específicos de aprendizagem, ou cujo nível está abaixo da média; 

 Implicação das crianças cada vez mais na exploração das novas tecnologias de 

informação como suporte motivador das aprendizagens; 

 Motivação das crianças através de atividades complementares. 

 

4.2. Professores/Educadores 

 A metodologia desenvolver-se-á com base no trabalho de projeto na dimensão de 

formação/investigação, que o mesmo comporta 

  Procurar identificar e utilizar as ideias dos alunos acerca dos temas constantes no 

currículo e nos programas; 

   Aceitar e incentivar a expressão de ideias e de dúvidas por parte dos alunos;  

  Encorajar a partilha de ideias e a discussão bem como a realização de trabalho em 

grupo; 

   Utilizar e incentivar a utilização das novas tecnologias para motivar os alunos e 

potenciar a interação professor/ aluno e aluno/família;  

  Orientar os alunos na pesquisa de informação de forma eficaz; 
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  Incentivar os alunos a testar as suas ideias; 

  Orientar os alunos na realização de processos elementares de investigação / 

pesquisa; 

 Encorajar a autoanálise, a reflexão e a procura dos outros para a resolução dos 

seus próprios problemas; 

 Estimular a independência e a criatividade dos alunos; 

 Elaborar a sua forma de avaliação de acordo com o desempenho dos alunos face 

aos conteúdos a alcançar; 
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5. Quem somos 

5.1. Identidade 

 

 

                  Instalações do Externato “Bom Jesus”  

 

O Externato Bom Jesus é uma casa datada do sécXVII (inicialmente construída para 

habitação de particulares) e em bom estado de conservação. Hoje é uma instituição de ensino 

particular, situada na rua Dr. José Ventura, nº 93 em Matosinhos. 

Esta instituição, é frequentada por crianças com idades compreendidas entre os três e 

os dez anos, divididas por duas valências: Jardim de Infância e Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico. 

Trata-se de uma Instituição Particular, em cujos os objetivos são: promover em 

colaboração com as famílias o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social da 

criança.  

Possui alvará nº 2006 de 04/05/1972 e tem paralelismo pedagógico por tempo indeterminado. 
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6. Caracterização do Contexto Escolar 

6.1. Meio Envolvente do Estabelecimento de Ensino 

6.1.1. Origem e Evolução Histórica do Concelho de Matosinhos 

O Concelho de Matosinhos possui um longo e marcante passado. 

Começando pelo Litoral, onde foram recolhidos próximo do Castelo do Queijo e na Boa 

Nova inúmeros vestígios deixados há cerca de 10 mil anos (Mesolítico). 

 Documentos medievais dão-nos ainda, a indicação de existência de outras marcas 

deixadas pelo homem na paisagem deste Conselho há mais de cinco mil anos (Neolítico), os 

dolmens ou antas e menires, onde ainda hoje muitos destes monumentos megalíticos, podem 

ser 

observados na região de Antela (Lavra) – Esteio de dólmen; dolmens e menires em Custóias, 

Guifões, Leça da Palmeira, Leça do Balio, Santa Cruz do Bispo e S. Mamede de Infesta.                             

O desenvolvimento económico, social e demográfico das primeiras comunidades 

humanas foi bastante significativo durante a Idade do Ferro, culminando, nos finais da Idade do 

Bronze. Deste fenómeno existem vários vestígios, nomeadamente, a cultura castreja (tipo de 

habitat amuralhado) passível de ser observada no Monte Castelo (Guifões), Monte Castro 

(Lavra), Matalto (Custóias), Recarei (Leça do Balio), Freixieiro (Perafita), entre outros.  

 

                                            

                         Fig.1 - Castro (Guifões)                                                Fig.2 - Castro (Guifões) 

 

        Com os romanos Calaicos (povo que habitava esta região) surgiram as grandes vias e a 

construção de pontes, como a de Guifões e a Ponte da Pedra, fazendo parte do 

desenvolvimento 

 generalizado das comunicações, do comércio e da agricultura.Nesta época sofreram forte 

influência românica o estuário de Leça, e a zona de Lavra onde  

existem vestígios de uma vila (no Funtão) e atividade industrial de salmora, garum, na praia de 

Angeiras. 
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     Fig.3 - Vestígios de uma Vila (Lavra)                             Fig.4 -Tanques de salmora (Angeiras) 

                                  

                           Fig.5 - Sepultura                 Fig.6 - Sepultura cavada na rocha                Fig.7 - Sepultura 

 

 Com a chegada dos Suevos e Visigodos à península estes estabeleceram-se nesta área 

entre os séculos V e VIII. As sepulturas cristãs escavadas na rocha de Montedouro (Perafita), 

datadas dos séculos IX a XI, comprovam que esta área não só se manteve ocupada, como a 

invasão muçulmana não teve aqui qualquer expressão. 

 Nesta altura, Portugal não era ainda considerado estado independente, no entanto, já 

importantes estruturas religiosas e civis estavam aqui implantadas. No século IX, existia já um 

Mosteiro em Lavra. 

 No século X, surge o Mosteiro de Leça do Balio e ainda, na primeira metade do mesmo 

século o Mosteiro de Bouças, que guardava já a imagem do Bom Jesus de Bouças, hoje 

conhecida por Senhor de Matosinhos. 

 Por volta de 1258, existiam já praticamente todos os aglomerados humanos que hoje em 

dia encontramos no actual conselho de Matosinhos, área que na época se encontrava 

distribuída em duas divisões administrativas: o Julgado de Bouças e as terras da Maia. 

 Mais tarde, em 1514 com a atribuição da Carta Foral, El Rei D. Manuel I, Matosinhos 

torna-se num dos principais centros abastecedores do Porto, nomeadamente, na área da 

agropecuária. 

 Ainda na época dos descobrimentos, o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição (cuja 

quinta é hoje parque público) situado em Leça da Palmeira, nos pode comprovar através do 

seu  
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belo pórtico Manuelino (bem como das estátuas e fontanários espalhados pelos belos jardins) 

os vestígios dessa época. 

 

                           Fig.8 - Quinta de N. Sra. da Conceição  

                       

                 Fig.9 - Jardins            Fig.10 - Jardins                    Fig.11 - Jardins 

 

 A degradação do Mosteiro de Bouças, levou que a imagem do Bom Jesus fosse mudada 

para a Igreja de Matosinhos, sofrendo esta, dois séculos depois grandes transformações 

levadas a cabo pelo grande arquitecto Nicolau Nazzoni, acabando em definitivo o lugar de 

Bouças, face à importância crescente do núcleo de Matosinhos. 

          A acentuação do desenvolvimento agrícola, para o qual muito contribuíram os moinhos 

de água e vento, caracterizam de alguma forma esta fase pré-industrial. No entanto, o mar 

passou a  

ser portador de algumas novidades, como por exemplo, a entrada de uma forte e característica 

comunidade piscatória que se fixou ao longo das margens do Estuário do Leça.  

 

                                                 

                 Fig.12 - Moinhos de água e vento                       Fig.13 - Moinhos de água e vento 
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                        Fig.14 - Forte de N. Sra. das Neves                        Fig.15- Mapa de localização do Forte  

                                                                                    de N. Sra. das Neves 

 

Por ele, chegavam invasores e piratas obrigando à edificação de importantes fortalezas 

litorais, como o caso do Forte de Nossa Senhora das Neves (Leça da Palmeira), a necessidade 

de um porto de abrigo e de um arrojado projecto de desenvolvimento económico-portuário, 

levando também, em finais do século passado à construção do Porto de Leixões, marcando 

deste modo o início de profundos processos de transformações, dos quais a indústria 

conserveira teve um verdadeiro papel de líder. 

 

                                      

     Fig.15 - Fábrica de conservas             Fig.16 - Fábrica de conservas                 Fig.17 - Fábrica de conservas 

                                                                                                                                   em laboração 

 

   Das marcas deixadas pelo homem na paisagem de Matosinhos, estão hoje classificadas 

como património cultural: 

 

                                             

 Fig.18 – Mosteiro de Leça do Balio                Fig.19 Sr. do Padrão                              Fig.20 – Castros 
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-  Os tanques cavados nos rochedos da praia de Angeiras;  

-  O Cruzeiro e Mosteiro de Leça do Balio; 

- O Padrão do Bom Jesus de Matosinhos; 

- O Castro do Monte Castelo de Guifões; 

- O conjunto de elementos arquitetónicos delineados por Nazzoni, na Quinta de Santa 

Cruz do Bispo; 

 

 

                                        

     Fig.21 - Forte de N. Sra das Neves                 Fig.22 - Igreja Matriz                           Fig.23 - Ponte do carro 

 

 

- O Forte de Leça da Palmeira; 

- A Igreja Paroquial de Matosinhos; 

- A Ponte do Carro; 

- A Ponte de D. Goimil; 

- A Quinta do Chantre; 

- A Quinta de Fafiães; 

- Duas Sepulturas abertas na rocha granítica, em Pampelido; 

- O Padrão da Memória; 

- A Estatua de Manuel da Silva Passos; 

- A Quinta do Alão; 

- A Capela de S. Felix. 

 

 

                                         

Fig.24 - Ponte de Goimil                              Fig.25 - Quinta Chantre                Fig.26 - Quinta de Fafiães 
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Fig.27 –Capela de S. Felix             Fig.28 - Sepultura                   Fig.29 – Padrão          Fig.30 - Quinta do Alão 

                                                                                                                                            na rocha praia da Memória 

 

Outros testemunhos que não deixam de merecer igual atenção e necessária classificação, 

são as duas sepulturas abertas na rocha em Montedouro (Perafita); a estátua do Homem da 

Maça no Monto de S. Brás (Stª. Cruz do Bispo); os Titãs utilizados na construção do Porto de 

Leixões; entre outras estruturas do período industrial.  

 

                       

            Fig.31 – Sepultura na rocha                                 Fig.32 - Estátua do Homem da Maça 

 

                                              

               Fig.33 - Titã do Porto de Leixões                                       Fig.34 – Titã do Porto de Leixões 

          

      

6.1.2. Limites e zonas circundantes, aspetos Geomorfológicos, Clima e Geologia 

 Com cerca de 175 mil habitantes, o Concelho de Matosinhos, está localizado a Norte da 

cidade do Porto, tendo por limites o Oceano Atlântico a Poente, o Concelho de Vila do Conde a 

Norte, e o Concelho da Maia a Nascente, com a qual tem maior extensão de fronteira. A pouca 

distância do Rio Douro, mas fora da sua bacia hidrográfica, a maior parte do seu território 

estende-se na bacia do Rio Leça. 
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 Possui uma área total de 61,8 Km2, integrando dez freguesias densamente povoadas, 

sendo as mais habitadas as que são contíguas ou mais próximas da cidade do Porto (as cinco 

primeiras) como: Matosinhos, Leça da Palmeira, Srª. da Hora, S. Mamede Infesta, Custóias, 

Leça do Balio, Guifões, Stª. Cruz do Bispo, Perafita, Lavra. 

 Quanto ao relevo do Concelho, é pouco acentuado, elevando-se ligeiramente da costa  

para o interior, atingindo o seu máximo 115m no limite Sudeste. S. Mamede Infesta é bastante  

mais acidentado, junto ao Rio Leça (rio morto com cerca de 36km) e seus afluentes. 

 No que respeita ao clima, o Concelho de Matosinhos apresenta caraterísticas gerais de 

uma zona costeira; é temperado; possui condições de salubridade, exceto, nas encostas mal 

insuladas voltadas a Norte e em pequenas áreas de terrenos baixos e alagadiços. A sua zona 

Litoral, é a mais afetada pelos ventos de Noroeste no Verão e Sudoeste no Inverno. 

 No que diz respeito à sua geologia, o Concelho de Matosinhos pela sua densa 

urbanização é de difícil caraterização. Tratando-se geologicamente, de um Concelho muito 

alterado e consequentemente muito aplanado, com um coberto vegetal espesso (em média) 

nunca inferior a um metro. 

 Constituído na sua maioria por granitos, encontrando-se os mesmos alterados e 

caulinizados, na parte mais central do Concelho. Contudo, perifericamente a estes granitos, 

existem também xistos e gnaisses, o que denota uma faixa metamórfica acentuada. Estas 

formações nas partes costeiras, encontram-se recobertas por simples depósitos areniticos ou 

formações dunares, deste modo granitos e gnaisses encontram-se alterados. 

 Todas estas alterações da natureza do terreno causam problemas no que respeita à 

toalha freática (que se encontra a um nível elevado), não permitindo por vezes o seu total 

escoamento, diminuindo a resistência do solo para construções, fundações, leitos de estradas, 

falando dos recursos minerais deste Concelho, à exceção do Jazigo do Caulino (o mais 

importante) as outras mineralizações não têm qualquer significado explorativo.  
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                                      Fig.35 - Monte Caulino (Jazigos) 

 

6.1.3. Caraterização da Comunidade e nível socioeconómico 

 O Concelho de Matosinhos é densamente urbanizado (comunidade heterogénea – 

composta por todo o tipo de classes) e industrializado. Nomeadamente, pelo crescimento de 

um conjunto de atividades dinamizadas pela localização do Porto de Leixões. 

  

                                

 Fig.36 - Porto de Leixões                                     Fig.37- Ponte móvel do Porto de Leixões 

 

Assim temos: as freguesias de Custóias e Guifões, zonas onde não existem atividades 

industriais ou comerciais, sendo uma área de habitação constituída por diversas casas 

individuais aparecendo, no entanto, algumas habitações verticais; Perafita, uma outra 

freguesia, que se está a tornar uma zona industrial. Tendo sido transladadas, do centro de 

Matosinhos para Perafita, quase todas as fábricas que ali se localizavam. As casas que 

existem em Perafita são poucas, e na sua maioria são habitações individuais. 

As freguesias de S. Mamede de Infesta e Leça do Balio, são zonas de habitação 

industriais. Em Lavra e em Stª. Cruz do Bispo, ainda se encontra alguma actividade agrícola. 

São freguesias, onde o nível etário está a envelhecer e, a população mais jovem tende a sair 
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da sua terra para procurar emprego no centro da cidade, ou no grande Porto. Em Lavra, para 

além desta atividade, também encontrámos a pesca artesanal. 

 A freguesia de Leça da Palmeira, é sobretudo, uma zona de habitações, possuindo  

bastantes cooperativas de habitação, e como tem uma costa marítima bastante atrativa, na 

altura do Verão é visitada por numerosos turistas. 

 Assim, apesar de a cidade do Porto constituir um grande centro de emprego contíguo 

com excedentes postos de trabalho, em Matosinhos existe um equilíbrio significativo entre 

emprego e residência. 

 

 

 

 

 

Fig.38 – Mapa da Cidade de Matosinhos (Porto Leixões) 

 

Entre 1981 e 1991, a população residente em Matosinhos tem vindo a aumentar 

consideravelmente. Julga-se que isso se deve ao facto de a cidade do Porto ter vindo a 

“expulsar” para a periferia mais próxima muitas das pessoas que inicialmente cativou com 

oportunidades de emprego. 

 No entanto, estes factores demográficos, estão também relacionados com o facto de o 

próprio Concelho de Matosinhos possuir um mercado de trabalho bastante atractivo para 

pessoas vindas de outras regiões do país. Para além das atividades piscatórias (que 

representam um volume de pescado na ordem das 60 mil toneladas/ano) e indústria 

conserveira (hoje praticamente extinta), tradicionais desta zona, podem ser aqui encontrados 

vários sectores da indústria como: o petróleo e derivados (representam 45% do PNB), a 

maquinaria, aparelhagem eléctrica e aços (representam 20% do PNB), o têxtil (representa 

3,9% do PNB), a química (representa 3,7% do PNB) e o ramo alimentar (representa 1,5% do 

PNB). 

 Estes indicadores, respeitantes à capacidade do desempenho do tecido industrial  

transformador, revelam situações muito favoráveis, nomeadamente no que respeita ao volume 

de produção, produtividade e níveis salariais. No conjunto, as mais de 500 unidades industriais 

em sectores muito diversificados fazem de Matosinhos um dos concelhos mais industrializados 

do país. 

 Neste contexto, também as infra-estruturas portuárias (para o transporte internacional 

marítimo) e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro contribuíram bastante para a criação de muitos  
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empregos, ajudando ao contínuo crescimento do sector terciário que deve o seu peso, 

fundamentalmente, às actividades de comércio retalhista e grossista, aos serviços pessoais e 

colectivos (parque de feiras e exposições), e aos transportes rodoviário e ferroviário regional  

localizadas sobretudo, na área de Leixões, Freixieiro e Perafita. 

 

                       

Fig.39 - Zona Industrial Matosinhos               Fig.40- Unidade Petrolífera                  Fig.41 - Centro de Exposições 

 

 

                   

              Fig.42 - Aeroporto Francisco Sá Carneiro                         Fig.43 – Refinaria de Petróleo (Pétrogal) 

 

 Deste modo, no que diz respeito à população ativa, ela encontra-se distribuída da 

seguinte forma: 

 

Matosinhos:     País: 

Sector Primário – 4,1%   Sector Primário – 19,5%    

Sector Secundário – 55%   Sector Secundário – 39% 

Sector Terciário – 41%   Sector Terciário – 41,5% 

 

Área Metropolitana: 

Sector Primário – 4,1% 

Sector Secundário – 48,5% 

Sector Terciário – 47,4% 
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Atividades Industriais 

 Nestes últimos dez anos, tem sido rápido o desenvolvimento do comércio e indústria de 

Matosinhos. 

 Há uns cinquenta anos, estabeleceu-se nesta localidade a primeira grande fábrica. 

Podendo dizer-se, que por essa altura, a indústria matosinhense resumia-se a alguns 

armazéns de salga, a poucas padarias, à pesca de sardinha e outros peixes e pouco mais. 

 Hoje, Matosinhos é considerado o segundo centro conserveiro do país. A indústria do 

peixe  

 

– pesca, fábrica de conserva, armazéns de salga – é a principal. 

 O grande número de fábricas, o bulício natural e o vaivém da classe operária, a faina 

acidentada da pesca, a vivacidade e nervosismo dos Vareiros – tudo isto dá à cidade de 

Matosinhos caraterísticas inconfundíveis. 

 

A pesca 

                        

 Fig.44 - Lota do Porto de Leixões                     Fig.45 - Faina  

 

A pesca é para Matosinhos, uma importante fonte de receita e o principal fator de 

desenvolvimento. É ela que atrai a esta cidade grande número de pessoas vindas de todas as 

regiões do país. É ela que ativa o comércio e a indústria de Matosinhos, e que lhe empresta 

movimento, azáfama e colorido. 

 

Atividades Agrícolas 

A agricultura do concelho de Matosinhos é favorecida por numerosas circunstâncias:  

qualidade do solo e do clima, densidade da população, vizinhança do Porto que constituí um 

óptimo mercado, proximidade do mar – que fornece adubos baratos: pilado, “caranguejo”, 

cabeça  
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de sardinha (proveniente das fábricas conserveiras), sardinha imprópria para consumo, 

sargaço, 

 entre outros. 

Cultivam-se principalmente cereais (milho, trigo, centeio, cevada, aveia), legumes (feijão, 

ervilha, batata, abóbora, nabos, bem como alface, pepinos, pimentos, tomates, couves, etc.); 

frutas e ervas para pasto. 

O milho é o cereal mais cultivado, seguindo-se-lhe o centeio – geralmente usado à 

mistura com milho, no fabrico do pão. A palha destina-se à “cama” do gado. 

Fabricam-se vinhos tintos e brancos de baixa graduação.  

 

A grande exploração leiteira no concelho, destina-se quase toda a Matosinhos, à Foz do 

Douro e ao Porto. Contudo, a indústria doméstica de manteiga é relativamente fraca.  

O numeroso gado bovino – geralmente vacas – destinado ao trabalho, à produção de leite 

e à engorda, bem como gado ovino e suíno. No que diz respeito ao gado caprino e equino, 

estes não são significativos. 

 

Serviços e Comércio 

 

Quanto aos serviços e ao comércio, é de referir que a zona mais virada para este setor, 

se encontra na Rua de Brito Capelo, em Matosinhos. 

  

Fig.46 - Rua Brito Capelo  

É nesta rua que se encontra todo o género de comércio, encontrando-se lá os seguintes 

estabelecimentos: 

- Supermercados 

- Diversos Bancos  

- Diversos Prontos a Vestir 

- Várias Confeitarias 

- Centro Comercial 
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- Farmácias 

- Sapatarias 

- Um Hotel 

- Joalherias 

 

  Também na Avenida de Serpa Pinto, podemos encontrar: 

- Centro Comercial 

- Concessionários de Automóveis 

- Empresas ligadas à pesca 

 

Na Rua Alfredo Cunha, podemos ainda encontrar: 

- Centro Comercial 

- A Esquadra da PSP 

- Papelarias 

- Serviços Médicos 

- Cafés 

- Prontos a Vestir 

- Clube de Vídeo 

 

Importa ainda referir, os grandes e recentes investimentos feitos nesta área, em Matosinhos: 

 

                              

        Fig.47 - Centro de Exposições                                     Fig.48 - Hipermercado Continente 

 

- O Parque de Exposições do Norte – Exponor 

- O Hipermercado Continente, primeira manifestação de uma tendência de concentração 

da  

- distribuição comercial. 

- O Norte shopping, outro grande investimento da SONAE no Concelho de Matosinhos, 

com  

uma grande diversidade de lojas, salas de cinema, restaurantes, Bancos, entre outros.  
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Tanto o Parque de Exposições, como o Hipermercado e o Norte shopping, provocaram 

grande impacto na estrutura urbana, resultante do facto de serem grandes geradores de 

tráfego e  

também, especialmente a Exponor, um importante polo de desenvolvimento local. 

 

6.1.4. Principais Monumentos da Cidade de Matosinhos 

Igreja Matriz – a primeira igreja do séc. XVI, foi totalmente remodelada, nos princípios do 

séc. XVIII, dando lugar à actual, inaugurada em 1732. 

Esta igreja possui 3 naves, separadas por 5 arcadas de volta inteira, assentes em colunas 

Jónicas. Tecto de madeira apainelada e a capela-mor toda revestida de bela talha dourada. 

Encontra-se neste templo, a imagem do Bom Jesus de Matosinhos, uma das mais antigas 

imagens de Cristo, cuja escultura e lenda se atribuí a Nicodemus. 

 

                               

 Fig- 50 Imagem do Bom Jesus          Fig. 51- Igreja Matriz de Matosinhos                      Fig- 52- Senhor do Padrão 

     de Matosinhos ( talha dourada) 

 

Senhor do Padrão – segundo a tradição, assinala o local onde apareceu a imagem do  

Senhor de Matosinhos. O monumento é formado por um prisma quadrangular, com arcos 

abertos nas 4 faces laterais. No seu interior estão as imagens dos 4 evangelistas, ao centro 

ergue-se um crucifixo, sobre um altar de azulejos e na base da cruz estão inscritas as datas 

162 (na parte da frente) e 50 (no lado de trás). Sobre estas datas, vários autores dizem que a 

data de 162 indica o ano do aparecimento da imagem e que o número 50 se refere ao lapso de 

tempo, decorrido entre o aparecimento da imagem e do braço. 

 

Porto de Leixões – construído em 1884, segundo o plano do Engenheiro Nogueira 

Soares. Em 1932, teve início a construção da doca n.º 1. O quebra mar foi terminado em 1940. 

A construção da doca n.º 2 foi acabada em 1962. O molhe norte foi transformado em cais para 
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os petroleiros. No exterior do ante-porto encontra-se o posto A - terminal para petroleiros até 

100.000toneladas,no ante-porto estão instalados os postos B e C, do mesmo terminal. O 

primeiro para barcos-cisterna até 27.000 toneladas e o segundo para barcos de menos de 

5.000 toneladas.  

 

                        

         Fig.53 - Porto de Leixões                           Fig.54 - Doca do Porto de Leixões 

 

Estátua a Passos Manuel – também conhecido por Manuel da Silva Passos, foi 

personagem de destaque do nosso liberalismo. Nascido em S. Martinho de Guifões, a 5 de 

janeiro de 1805, formou-se em leis pela Universidade de Coimbra, foi Advogado, Deputado, 

Par do Reino, Ministro de Estado e autor do primeiro Código Administrativo Português. 

Publicou, igualmente, diversos trabalhos e estudos literários, históricos e políticos. A 24 de 

Agosto de 1864, foi erigida em Matosinhos uma estátua em mármore perpetuando esta notável 

figura nacional (monumento nacional por decreto de 30/12/80). 

 

Biblioteca Municipal – foi criada em 1941. Até 1988, esteve instalada num edifício na 

Rua Brito Capelo, ano em que se mudou para as actuais instalações. 

Ao longo dos tempos foi enriquecendo o seu fundo documental, nomeadamente com a 

aquisição de uma biblioteca particular em 1953. No ano seguinte, a biblioteca possuía já 9033 

volumes. Em 1987, a Câmara Municipal de Matosinhos e o ex. - IPLL (Instituto Português do 

Livro e da Literatura) estabeleceram um contrato programa com vista à criação de uma 

verdadeira biblioteca de leitura pública. No âmbito deste contrato foram adquiridos novos 

equipamentos, assim como, um importante fundo bibliográfico e documentos audiovisuais. 

Deste modo, Matosinhos possui uma acolhedora biblioteca, infra-estrutura cultural 

imprescindível a um desenvolvimento integrado, onde a informação, a cultura e o lazer 

contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 
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Fig- 55 - Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

 

6.1.5. Recursos Socioculturais da Comunidade 

 A cidade de Matosinhos dispõe de meia centena de colectividades que podem ajudar e 

contribuir para a animação cultural das escolas e para uma proveitosa relação Escola/Meio, 

como: 

 Câmara Municipal de Matosinhos; 

 Junta de freguesia de Matosinhos; 

 Direção Regional de Educação do Norte; 

 Delegação Escolar de Matosinhos; 

 Biblioteca Municipal; 

 Biblioteca Infantil e Ludoteca; 

 Banda de Matosinhos; 

 Grupo de Danças e Cantares da Câmara Municipal de Matosinhos; 

 Escolas de Música; 

 Ranchos Folclóricos do Concelho; 

 Orfeão de Matosinhos; 

 Associação Recreativa Aurora da Liberdade; 

 Centros e Associações Culturais, Recreativas e Desportivas do Concelho; 

 Centros de Solidariedade Social; 

 Jornal Regional “Matosinhos Hoje”; 

 Rádio Popular de Matosinhos; 

 Bombeiros Voluntários de Matosinhos; 

 Polícia de Segurança Pública.  

 

6.1.6. Serviços de Transportes Públicos  

O Concelho de Matosinhos, apresenta uma rede viária muito importante nos acessos à 

área metropolitana do Porto. A Estrada da Circunvalação, a Via Rápida e a Via Norte como 
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vias de tráfego rápido de atravessamento e ligação, condicionando de certo modo toda a 

restante rede viária. 

Actualmente, encontra-se em execução um processo de modernização, que consiste na 

remodelação das infra-estruturas da Baixa da Cidade, incluindo a melhoria dos pavimentos de 

circulação, alargamento de passeios, modificação da localização das paragens dos transportes 

públicos, estacionamentos. Esta situação, irá produzir alterações na circulação automóvel e 

tratamento de espaços públicos. 

Quanto aos transportes públicos rodoviários, operam neste momento, quatro empresas de 

transporte regular de passageiros: 

 

- Gondomarense 

- Joaquim Costa Ferreira 

- STCP 

- Resende 

Estas empresas, fazem uma completa cobertura do Concelho de Matosinhos, sendo ainda 

abrangido pelos serviços dos Comboios de Portugal (CP). Este género de serviço público, 

situa-se na freguesia da Senhora da Hora, que fornece os seguintes serviços: 

- Linha de destino à Póvoa de Varzim, com partida da Estação da Trindade (Porto);  

- Linha de destino a Guimarães, com partida da Estação da Trindade. 

 

                             

                                                         Fig. 56 - Metro do Porto 

 

Ainda relativamente, aos transportes há a referir, o importante projeto de implantação do 

Metro Ligeiro, cuja sua construção se iniciou em 1999, tendo a primeira linha 

(Matosinhos/Trindade) entrado em operação em Novembro de 2002.  
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Este projeto, aliado à articulação eficiente com outros operadores de transportes públicos, e 

à criação de infra-estruturas de apoio, constituirá uma solução eficiente em termos de 

mobilidade, assim como de melhoria da qualidade do ambiente e do bem-estar. Possuí uma 

rede composta por quatro linhas electrificadas, uma linha Sul/Norte que começará em Santo 

Ovídeo, na cidade de Gaia, atravessará o Rio Douro pela centenária Ponte D. Luiz I e dirigir-

se-á para o Hospital de S. João no extremo Norte da Cidade do Porto. Esta linha, assentará 

integralmente num corredor de nova implantação. As restantes três linhas, desenvolver-se-ão 

desde a estação ferroviária de Campanhã, a nascente da cidade do Porto, na direcção poente 

até á Sra. Da Hora - Matosinhos. A partir deste ponto, as três linhas divergem em direcção às 

cidades de Matosinhos, Póvoa de  

Varzim e Trofa. As linhas da Póvoa e Trofa, aproveitam parcialmente os canais ferroviários 

já existentes. 

Este sistema de Metro Ligeiro terá uma extensão de 70 km, dos quais 7 km são em túnel. 

Com 66 estações, sendo 56 à superfície e 10 subterrâneas, o mesmo será operado por uma 

frota de 72 veículos, que podem ser acoplados dois a dois. 

 

6.1.7. Estabelecimentos de Ensino 

No concelho de Matosinhos, existem: escolas do ensino básico, cuja responsabilidade 

de construção e manutenção dos edifícios está a cargo da Câmara Municipal, escolas de 

ensino pré-escolar, escolas preparatórias e escolas do ensino secundário, que funcionam 

desde o 7º ano até ao 12º ano. Para além destas, existem também estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo. 

Ao nível do ensino especial, as escolas em funcionamento no Concelho:  

 

- APPACDM da Senhora da Hora, que abrange um escalão etário dos 4 aos 16 anos de 

idade, aproximadamente. Funciona com as unidades educacionais; 

- APPACDM – Centro D. Leonardo de Coimbra, em S. Mamede de Infesta, que abrange um 

escalão com idades superiores a 16 anos de idade para a unidade de aprendizagem de  

tarefas, funciona também com uma unidade ocupacional, que abrange o escalão até aos 16  

anos de idade e com uma unidade de estimulação e treino de autonomia, que abrange o 

escalão dos 6 aos 15 anos 

 

6.1.8. Saúde e Assistência 
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 Hospital Distrital Pedro Hispano; 

 4 Centros de Saúde (Matosinhos, Leça da Palmeira, Srª. da Hora, S. Mamede Infesta); 

 5 Unidades de Saúde (Angeiras, Paiço, Perafita, Matosinhos e Stª. Cruz do Bispo); 

 Casa do Caminho (Centro de apoio a crianças abandonadas); 

 Centros de apoio a deficientes; 

 Lares e Centros de dia (apoio à terceira idade); 

 Dispensário anti-tuberculose; 

 Instituto de Assistência aos Tuberculosos; 

 Dispensário de Higiene pessoal. 

 

6.1.9. Desportivo, Recreativo e de Lazer 

 

                                

        Fig.57 - Centro Hípico                            Fig.58 - Centro Hípico                            Fig.59 - Campo de Tiro 

 

 

                                             

     Fig.60 - Estádio de Futebol                        Fig.61 - Campo de Futebol                      Fig.62 - Campo de Futebol 

 

 

 

 

                            

           Fig.63 - Karting                    Fig.64 - Clube de Vela               Fig.65- Piscinas de água salgada 
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      Fig.66 - Campo de Ténis                                                         Fig.67 - Campo de mini-golfe 

 

 4 Piscinas Municipais; 

 Um Parque de Campismo; 

 Dois Circuitos de Manutenção; 

 Dois Campos de Mini-Golfe; 

 Vários Campos de Tênis; 

 Oito pavilhões Gimnodesportivos; 

 Seis Polidesportivos descobertos; 

 Um Kartódromo; 

 Um campo de tiro; 

 Quatro Clubes de Vela; 

 Um Clube Equestre; 

 Dezasseis Campos de Futebol. 

 

6.2. Tradições Culturais – Crenças e Lendas 

 Matosinhos, é um misto de terra, mar e sol, de tradições e mudanças de culturas 

aglutinadas de gente romântica, fiel e abnegada, tem o Atlântico como sua grande referência. 

 Aqui nasceram importantes personalidades como; os irmãos Passos Manuel e José 

Passos que estiveram ligados à corrente liberal do século XIX, e o ensaísta Teixeira Rego. 

Tão antigo como a povoação, é o culto do Senhor de Matosinhos, uma imagem de Cristo 

que segundo a lenda, fora esculpida pelo escultor Nicodemos, discípulo de Jesus, e deu à 

costa no areal de Espinheiro. Todos os anos, a imagem é venerada na grandiosa Romaria em 

sua honra, que se realiza sete semanas depois da Páscoa. 

Diz a lenda que Nicodemos vivia solitário numa herdade de seu tio Camaliel, próximo de  

Jerusalém. Piedoso e hábil escultor empregava o tempo executando uma escultura que 

retratasse a efígie de Jesus, quando o zelo farisaico o perseguiu. 

 Deste modo, como artista e cristão preferiu confiar ao mar o seu trabalho, do que vê-lo a 

ser queimado nas fogueiras dos seus perseguidores. Assim o Mediterrâneo recebeu a imagem 
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de Jesus, e as ondas e correntes a trouxeram até este lugar – Paria de Espinheiro 

(Matosinhos), local assinalado pelo Senhor do Padrão. Padrão que ainda se vê na entrada do 

molhe sul do Porto de Leixões. 

 A escultura, porém, estava incompleta quando Nicodemos foi perseguido, continua a 

lenda que a custo Nicodemos conseguiu terminar o braço que faltava à imagem. Quando 

terminou estava numa divisão, em que às muralhas batiam as ondas do Mediterrâneo, 

Nicodemos atirando ao mar a sua obra disse: - “ Braço vai unir-te ao corpo a que pertences”. 

 Ainda segundo a lenda este período durou cerca de 50 anos, de modo que a imagem foi 

adorada incompleta por esse espaço de tempo, pois por mais braços que lhe adaptassem, 

nenhum aderia ao corpo venerado. Porém, um dia andava na praia uma pobre mulher 

apanhando algas secas para alimentar o lume, e aconteceu encontrar um objecto que lhe 

pareceu bom para queimar. Chegando a casa colocou-o na fogueira, e logo o objecto saltou 

para fora. 

 A mulher tinha uma filha muda que ao ver o facto estranho, miraculosamente falou pela 

primeira vez. “Não teime em deitar ao lume esse pedaço de madeira”, observou a  

rapariga – “Porque esse é o braço que falta ao senhor Bom Jesus de Bouças”. 

 A notícia correu, e foi adaptar-se o braço à imagem. Para espanto de todos, se ajustou 

ao tronco como se nunca ali tivesse faltado. É deste milagre que data a Romaria ao Espírito 

Santo em Matosinhos. 

 

Lendas 

O Homem da Maça   

Sobranceiro ao Vale do Leça, eleva-se o Monte de S. Brás coberto de Pinheiros e 

Mimosas, escondendo uma “tosca” escadaria que leva à clareira onde foram colocadas duas 

curiosas esculturas de granito que se encontram entre as Capelas da Nossa Senhora da 

Livração e a de S. Sebastião. 

 Diz a lenda, que quem tentasse atravessar aquele misterioso Monte de densa 

vegetação, desaparecia para sempre. Um dia, um rapaz robusto e audacioso, resolveu tentar 

desvendar o  

mistério levando consigo uma “maça” (de trabalhar o linho) iniciou a sua caminhada. Passado  

algum tempo, apareceu morto junto de um animal selvagem desconhecido, semelhante a um 

leão, que também estava morto em consequência da luta travada entre ambos. Deste modo, 

para  

recordar o facto, foram esculpidas ambas as figuras sem quaisquer elementos a denunciar a 

sua  
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origem, mas que são, concerteza, vestígios de remotas civilizações que existiram nas 

proximidades. Neste local, realiza-se todos os anos a já referida Romaria de S. Brás. 

 

De Cayo Carpo 

Num dia primaveril e ameno neste local que é hoje Matosinhos, uma multidão 

exuberante de alegria festejava com entusiasmo um casamento pagão. 

Cayo Carpo, nobre senhor da Maia e coadjutor de Cláudio Athemedoro, (Perfeito das 

rendas públicas), celebrava nestas praias as festas e torneios do seu noivado com a jovem 

Claudia Loba, natural de Gava, descendente de Pretor romano Cayo Sérvio Lobo. 

 Devorando suculentas iguarias, bebendo vinho que jorrava das vasilhas, e dançando 

enquanto mancebos vigorosos experimentavam a energia dos seus músculos, os bardos 

inspirados entoavam cânticos louvando o vinho, o amor inebriante como o seu néctar das 

cepas e alegria olímpica de viver. Gentil e airoso no seu corcel desenfreado, entro mar em fora, 

(uma das provas de destreza de então em uso), embalado pelo ondular das águas, e 

afastando-se até se perder na imensidão oceânica, fez-se rumo a uma Nau que vogava no mar 

largo. Depois de andar submerso por algum tempo, viu-se então, o anfitrião coberto de vieiras. 

Recolhido a bordo o cavaleiro, os navegantes contaram-lhe de como vinham milagrosamente, 

à sete dias apenas de viagem da longínqua cidade de Jope, transportando para a Galiza o 

cadáver do Apóstolo Santiago, que na terra da Palestina sofrera o martírio por amor da sua 

religião. Deslumbrado o régio cavaleiro com o que ouvira, converteu-se à fé cristã, e recebeu o 

baptismo. Voltando à Terra do mesmo modo por que fora, espantados, os que o viram chegar 

são e salvo, logo se converteram também, abandonando unanimemente o paganismo para 

ingressarem na religião cristã. 

 

Da Capela de Ferro 

Em tempos imemoriais, um ferreiro morador no Souto de Leça, próximo à Igreja, 

suspeitando da fidelidade conjugal da sua mulher, esta para se livrar da calunia humilhante, 

ofereceu-se a levar de casa um ferro em brasa até ao sepulcro do beato D. Frei Garcia Martins. 

A quem se tinha encomendado. 

O suspeitoso marido, pôs em brasa o ferro de um arado que a mulher conduziu na mão 

até aquele santo lugar sem sofrer o mais leve ferimento, e assim, mostrou a sua inocência 

ficando purificada. O ferro milagroso, segundo afirmam, esteve muitos séculos pendurado no 

tecto da Capela.   
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Do burro e da Igreja 

Face à ruína em que se encontrava a igreja de Bouças, é determinado em 1559 

construir um novo templo que, não só servisse convenientemente a paróquia, mas que 

albergasse condignamente a Imagem do Bom Jesus. Decidida a construção faltava, no 

entanto, encontrar um local. Para tal, segundo a lenda, ter-se-á colocado a Imagem do Bom 

Jesus agarrada ao dorso de um burro. Posto o animal em marcha na direcção de Matosinhos, 

desde a porta do velho mosteiro de Bouças, deliberou-se que a nova igreja seria construída no 

local onde aquela montada parasse pela primeira vez e por livre iniciativa. Foi assim que, tendo 

parado o burro naquele local, aí se ergueu a igreja de Matosinhos. 

 

Do Senhor do Padrão  

Segundo a lenda, uma devota do Bom Jesus portadora de uma incurável doença de 

pele, após uma visita à igreja, ter-se-á deslocado naquele ano até à Praia do Espinheiro, onde 

implorou cura para o seu estigma. E o milagre aconteceu de imediato: do areal brotou uma 

fonte de água na qual se lavou a enferma que, logo, se via curada. 

Assinalando este milagre, um dos que motivou mais impacto na população por ter 

ocorrido de forma instantânea e em Matosinhos, foi construído um monumento que, 

simultaneamente, abrigou a fonte miraculosa e monumentalizou o lugar onde aparecera a 

Imagem do Bom Jesus. 

 

Superstições e Crenças 

- as raparigas crêem, que bebendo água da fonte das sete bicas terão um casamento feliz; 

- orando à Virgem, as mulheres em período de gestação, estarão protegidas na hora de 

serem mães; 

- misturando pedaços de cordão umbilical queimados com vinho e morrões de velas usadas 

durante a semana santa e ingerindo esta solução durante as celebrações, consegue-se a 

imunização contra a epilepsia e o “mal da gota “. 

-  

Pedra Bezoar 

- é uma concreção calcária (forma-se nos intestinos e vias urinárias de certos quadrúpedes) 

que, com o seu poder, diagnosticava as mordeduras de cães hidrófobos. Sendo 

considerada uma pedra mágica. 
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Feiras, Mercados e Romarias 

 
Feiras Anuais 
 
S. Miguel  - (Leça do Balio)  - 1º Domingo de Outubro 
Santana  - ( Leça do Balio )  - 26 de Julho 
S. José  - ( Leça do Balio )  - 19 de Março ou no Domingo seguinte 
 
Feiras Semanais 
 
Custóias     - Sábados 
Leça do Balio    - Sextas-feiras 
Senhora da Hora    - Sábados 
Matosinhos(Feira dos Golfinhos)  - 4º Domingo do mês ( Jardim Basílio Teles ) 
 
Festas e Romarias | Matosinhos 
 
Senhor de Matosinhos: 
Senhora da Hora 
no dia de Ascensão do Senhor, realiza-se ao lado da capela da Senhora da Hora, consta de 
Ranchos de romeiros, girândolas de foguetes, Missa solene, sermão, bandas de Música. 
 
Festa e romaria de S. Brás  
realiza-se no Monte de S. Brás, em Santa Cruz do Bispo, no primeiro Domingo do mês de 
Fevereiro. 
 

6.3. Gastronomia 

 Matosinhos é conhecido pela sua fabulosa e requintada gastronomia bem como pela 

panóplia de restaurantes que lhe dão corpo. 

 São características desta zona: soberba variedade de peixe e marisco grelhados 

(sempre frescos); diversos pratos de bacalhau; caldeirada à pescador; arroz de marisco; 

açorda de marisco; mexilhões à moda de Leça; sardinhas assadas no forno em sal; arroz de 

tamboril, dos doces o típico leite creme queimado, pudim flan de pão, entre outros. Para 

acompanhar as refeições o típico e famoso vinho verde. 
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7. Caracterização da Instituição 

7.1. Enquadramento Histórico e Geográfico da Instituição 

  

Fig.68 – Localização do Externato “Bom Jesus”  

 

 A história desta Freguesia está intimamente ligada ao antigo Mosteiro de Bouças e à 

imagem do Bom Jesus, venerada durante séculos e, onde ainda hoje se comemora a festa de 

Senhor de Matosinhos. Considerada das maiores romarias do Norte de Portugal, realiza-se no 

Domingo de Espírito Santo (sete semanas depois da Páscoa), Sábado anterior, Segunda e  

Terça-feira seguintes. Esta festa é conhecida pela exibição de bandas, fogo-de-artifício, 

iluminações que abrangem uma grande área. Diversões em grande número, manifestações 

culturais e desportivas, noite de variedades, Festival Folclórico e Festa Religiosa na Terça-feira 

com missa solene, que se realiza na Igreja de Matosinhos.  

 Nas ruas de Matosinhos, a história deixou marcas de um percurso milenar cujo 

património une o passado ao presente, a prová-lo, estão, as referências oitocentistas e 

arruamentos que o comércio transformou num interessante centro urbano. De referir ainda, o 

encanto dos jardins e passeios públicos, e o pitoresco dos santuários. 

 É observando os quarteirões, onde a burguesia edificava residências ou onde vivia a 

classe piscatória, o impacto das instalações portuárias, a influência das actividades marítimas, 

o desenho de ruas e avenidas onde as indústrias se instalaram, que percebemos o magnífico 

espólio quer cultural, quer humano desta freguesia. 
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Percorrendo o Centro Histórico da cidade de Matosinhos, (rodeado pelas freguesias de 

Leça da Palmeira – a norte; Srª. da Hora – a nascente; o Porto de Leixões – a sul e o  

Atlântico – a poente), iniciando na Praça do Mercado (Porto de Leixões), seguindo ao longo da 

Rua de S. Roque (rua apertada e gasta pelo tempo) ladeada por habitações (r/c e 1º andar) 

degradadas pertencentes a um nível socioeconómico cultural baixo, desembocando no Largo 

do Ribeirinho onde começamos por observar um forte contraste, não só, ao nível habitacional 

(caracterizado por moradias imponentes) mas também, ao nível socioeconómico e cultural.  

  

                

       Fig. 69 - Casa do Ribeirinho            Fig.70 - Jardins da Casa do Ribeirinho 

 

 

 

Fig.71 - Igreja Matriz do Bom Jesus de Matosinhos 

 

Apreciando a casa do Ribeirinho, entramos na Rua Dr. José Ventura (antiga rua da 

Igreja de Matosinhos) onde estão localizadas duas Instituições de ensino, Externato Bom Jesus 

(edifício datado do século XVII – em bom estado de conservação), e o Centro Infantil de 

Matosinhos (I.P.S.S.) que pertence à Santa Casa da Misericórdia (edifício antigo em bom 

estado de conservação) a rua termina na Av. D. Afonso Henriques, em frente à Igreja Matriz do 

Bom Jesus de Matosinhos. Aqui, encontramos a Praça Guilherme Suggia (zona verde de 

grandes dimensões) onde se encontra o importante Monumento ao Pescador. 
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Fig.72 - Monumento ao Pescador                    Fig.73 - Internato de N. Sra. Conceição 

 

 Em pleno centro histórico, no Adro da Igreja Matriz, localiza-se o Jardim de Infância 

/Creche / A.T.L. “O Paraíso” – da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos. 

Nesta zona, encontram-se ainda várias instituições pertencentes à Misericórdia de 

Matosinhos, nomeadamente, o Internato de Nossa Senhora da Conceição. Tem como objectivo 

principal, apoiar crianças e jovens do sexo feminino afectadas por múltiplas situações de 

carência, e privadas de um meio familiar normal.  

Assegurados, e mantidos com exigência este nível de cuidados primários, o apoio 

institucional tem como tarefa assumir-se como uma entidade fundamental no processo 

educativo e formativo das jovens, almejando com elas e, para elas um futuro melhor, uma 

integração social sem sobressaltos.  Assimilando sempre que possível as expectativas e 

tendências vocacionais das jovens, define-se para cada uma delas um projecto educativo 

individual.  

 



Projeto Educativo do Externato Bom Jesus 

Página 39 

          

 

Fig.74 - Pórtico do cemitério                  Fig.75 - Interior cemitério           Fig- 76- - Lar de Santana – Casa 

dos                   Pobres 

 

O Lar de Santana, o mais recente estabelecimento de solidariedade da Santa Casa da 

Misericórdia de Matosinhos. Dá apoio a idosos, proporcionando-lhes além das actividades 

próprias de uma instituição deste tipo, diversos programas lúdicos, culturais e recreativos que 

muito têm auxiliado a que estes idosos possam usufruir de uma qualidade de vida ideal. 

 No âmbito das actividades deste Centro de Dia, está ainda incluído o apoio domiciliário 

aos utentes que por circunstâncias diversas e em casos pontuais não se possam deslocar ao 

mesmo. 

O Núcleo Museológico da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos, 

onde a riqueza histórico-patrimonial de que é depositária e que há muito se constituiu como 

referência obrigatória da memória colectiva dos matosinhenses, teve como intenção 

salvaguardar, dar e mostrar ao público em geral o seu vasto e rico património, nomeadamente 

de Arte Sacra que ao  

longo de muitos anos lhe foi confiado por legados ou por aquisições. Ainda, o Centro Paroquial, 

a Capela Mortuária da Santa Casa da Misericórdia. 
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Fig- 77 - Centro Paroquial de Matosinhos    Fig.78 - Capela Mortuária Sta. Casa     Fig- 79 - Bairro dos Pescadores 

 

  

                   

Fig.80 - Junta de Freguesia de Matosinhos           Fig. 80 -Paços do Concelho                Fig- 81 - Monumento de Basílio Teles              

 

             

          Fig- 82 - Jardim Basílio Teles         Fig 83- Jardim Lago dos patos             Fig- 84- Parque de diversões 

                                                           

Contíguas a estas Instituições, encontramos o Bairro dos Pescadores (criado com 

intenção de melhorar as condições de vida dos pescadores), hoje uma zona mista de moradias 

simples, edifícios modernos e uma área Industrial; continuando pela Rua da Misericórdia, 

encontramos o Dispensário Antituberculosa, chegando assim à Rua Alfredo Cunha. Temos os 

Bombeiros Voluntários de Matosinhos, a Escola do 1º e 2º Ciclo, a Junta de Freguesia, as 

Piscinas Municipais, a Escola Secundária Augusto Gomes, Polícia de Segurança Pública, o 

Tribunal, o edifício das Finanças e Conservatórias, Paços do Concelho e Biblioteca Municipal 

Florbela Espanca. 

De regresso à Av. D. Afonso Henriques, encontramos a Farmácia Parque, a Casa da 

Juventude, Centro de Dia para a Terceira Idade (Santa Casa da Misericórdia), Obra 

Regeneradora dos Rapazes da Rua (“Obra do Padre Grilo”) e  
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um parque de estacionamento público com parque infantil rodeado por um espaço verde e um 

complexo habitacional envolvente.   

 

7.2. Descrição Física da Instituição 

O edifício, possui várias janelas, uma varanda, uma porta e um portão de acesso ao 

interior do edifício. É, composto por dois pisos iluminados por luz direta e artificial e, um 

logradouro.  

 O primeiro piso designado piso “0”, é constituído por uma sala de atividades destinada 

ao pré-escolar e uma sala polivalente devidamente apetrechada, uma casa de banho para 

crianças com luz direta e artificial, com lavatórios, sanitas ajustadas às idades das crianças e 

um chuveiro.  

 Nesta área, existem ainda duas despensas. Uma com arca de frio para armazenar 

géneros alimentícios, o revestimento desta área do pavimento e tecto são laváveis. A outra, 

destina-se ao armazenamento de produtos químicos de limpeza. Ambas devidamente 

identificadas com as fichas técnicas e de segurança dos mesmos e os equipamentos de 

proteção individual destinados aos funcionários que necessitem de manipular com estas 

substâncias  

Ainda neste piso, encontramos, um gabinete, para atendimento individual aos pais, 

organização do trabalho pedagógico e apoio administrativo. Uma sala destinada ao Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico, uma cozinha devidamente equipada para a confeção das refeições das 

crianças. Um refeitório com mesas e cadeiras laváveis, pavimento e revestimento de paredes e 

tetos laváveis. Este local possui um acesso ao exterior, com três degraus. Existe ainda, uma 

casa de banho para funcionários, uma área reservada a vestiários com acesso direto ao 

logradouro. 

O logradouro, possuí uma área livre de 600m2 com pavimento sintético destinado as 

práticas desportivas e lúdicas.  

Nesta área existe ainda, uma sala destinada ao quarto ano do Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico e duas casas de banho devidamente identificadas (meninos/meninas). Ambas possuem 

sanitas de tamanho normal e um lavatório com pavimento e revestimento das paredes laváveis.  

O acesso ao segundo piso, designado por piso”1”, é efetuado por uma escada em 

madeira revestida a linóleo.  

 Quanto aos corredores de acesso e outras escadas são vários os tipos de pavimento 

(linóleo e cerâmica). Os pavimentos das salas de aula são revestidos por linóleo de cor clara.  
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Neste piso, existe um total de três salas, uma casa de banho com uma sanita de 

tamanho normal, um lavatório, um bidé e um chuveiro, destinado exclusivamente aos docentes. 

Esta divisão tem luz direta por meio de um postigo. Um pequeno hall, área essa que serve de 

passagem para uma sala de aula do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e, para a sala de espera 

designada “vestiário das crianças”. 

Nesta área, encontram-se ainda, as outras duas salas, uma para um grupo do Ensino 

Pré-escolar e a outra para o Primeiro Ciclo do Ensino Básico, ambas com luz direta e artificial.  

 

7.3. Recursos Humanos 

Alunos  

A escola tem no seu total 82 alunos divididos por duas turmas de Ensino Pré-Escolar e 

quatro turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico (uma turma por cada ano de escolaridade). 

Pré-escolar  

 

Educadora Margarida Educadora Teresa 

10 Crianças 13 Crianças 

      

1º Ciclo 

 

A maior parte dos Encarregados de Educação tem formação superior. Trabalham por 

conta de outrem, em atividades profissionais ligadas aos serviços públicos e privados, ao 

ensino e à indústria. Em ambos os casos os pais exercem atividades profissionais. O nível 

socioeconómico e cultural das famílias é médio/alto.  

A maioria das crianças reside nas imediações do Externato, no entanto existem algumas 

que residem noutros concelhos, tal como Maia e Porto. 

 

 

Pessoal Docente 

Professora Ana Costa Professora Alexandra Professora 

Augusta 

Professora Sandra 

1º Ano 

18 Alunos 

2ºAno 

13 Alunos 

3ºAno 

15 Alunos 

4ºAno 

13 Alunos 
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O Externato Bom Jesus possui um corpo Docente estável, constituído por uma Direção 

de de 3 elementos, ocupando um deles o cargo de Diretora Pedagógica, quatro professoras do 

1ºCiclo e duas Educadoras de Infância, um professor de educação física, 3 professores de 

Inglês e uma professora de música, uma professora de Hip-Hop, um professor de Judo, um 

professor de Xadrez e um professor de T.I.C.. 

O corpo docente reúne-se na última sexta-feira de cada mês para debater questões 

pedagógicas bem como para a programação de atividades. 

 

 

Pessoal não Docente 

 

O pessoal não docente é composto por, uma auxiliar de acção educativa uma 

empregada de limpeza, uma cozinheira e uma ajudante de cozinha e ainda um técnico de 

contas. 

A Auxiliares de Educação são responsáveis pelo acompanhamento das crianças durante 

as atividades letivas, bem como pelos recreios e fecho da Instituição. 

A cozinheira é responsável pela confeção das refeições (almoço e lanche), bem como 

pela realização das ementas, sendo que estas são orientadas por um dos elementos da 

Direcção. É ainda responsável pelo controle do stock dos alimentos e realização da respetiva 

lista de aquisições. 

A empregada de limpeza é responsável pela manutenção e limpeza dos diferentes 

espaços exteriores e interiores do Externato, bem como pelo controle dos produtos de limpeza 

e higiene necessários. 

O técnico de contas é responsável pela contabilidade da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horário de Funcionamento 
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Pré-Escolar 
 

Manhã Tarde 

9h-12h 13h30 - 16h30 

 
1.º Ciclo 
 

Anos de 
escolaridade 

Manhã Tarde 

1ºano              9h-12h30 13h30 - 16h30 

  2º ano              9h-12h30 13h30 - 16h30 

 3ºano    9h-12h30 13h30 - 16h30 

4ºano     9h-12h30 13h30 - 16h30 
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8. O nosso projeto 

8.1. Problemas Identificados 

No âmbito do sistema educativo 

 Necessidade de reorganizar os espaços físicos adequando-os às atividades e projetos a 

implementar no contexto deste Externato; 

 Necessidade de afetação equilibrada de recursos humanos visando garantir a 

articulação e sustentabilidade dos projetos em curso e a implementar. 

 

No âmbito organizacional 

 Refletir sobre os papéis e funções dos diferentes órgãos de gestão visando formas de 

articulação e participação efetiva de todos os docentes do Externato. 

 Necessidade de formalizar um organigrama em que constem os órgãos designados 

clarificando funções e competências. 

 Insuficiência de tempos de planificação, avaliação e reflexão que permitam abordar os  

problemas do fórum curricular e pedagógico; 

 Promover capacidades de descentralização aos mais diversos níveis/temas; 

 

 Necessidade de valorizar formas de trabalho cooperativo em que se pratique a 

colaboração e a interajuda numa base de respeito mútuo. 

 Formação contínua inadequada às necessidades do corpo docente e não docente. 

 

No âmbito pedagógico 

 Alunos 

 Algumas dificuldades em cumprir e interiorizar regras dentro e fora dos recreios; 

 Problemas de foro afetivo e familiar em virtude da intensa vida ocupacional dos pais e 

também pela desagregação do núcleo familiar; 

 Competição entre pares, sobretudo nos bens materiais, reflete a importância do “ter” em 

detrimento do “ser”; 

 Algumas dificuldades em promover atitudes no sentido da construção conjunta de uma 

Escola viva e vivida por todos transformando a mesma num espaço de educação para a 

cidadania e de intervenção socioeducativa e familiar. 
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 Professores 

 Poucos hábitos de trabalho em equipa; 

 Pouca frequência ao nível de formação; 

 Necessidades de desenvolver/criar e implicar-se em projetos originais adequados aos 

contextos tendo em conta a sua especificidade no sentido de constituírem respostas 

efetivas ao colmatar necessidades e ao rentabilizar de potencialidades. 

 Pouca comunicação entre a Escola/Família/Comunidade, procurando o envolvimento de 

todos em torno de projetos comuns; 

 

 Corpo não docente 

 Identificação de necessidades de formação em diferentes áreas visando uma 

requalificação condigna. 

 

8.2. Objetivos Gerais  

 Afirmar a identidade do Externato incrementando o trabalho em equipa e articulando 

pedagogicamente os diferentes níveis de aprendizagem; 

 Conseguir a implicação de todos os elementos da escola no sentido da modificação e 

melhoria da mesma, tanto ao nível da estrutura como da organização e do seu 

funcionamento; 

 Articular as ações dos diversos grupos num todo coerente e dinâmico; 

 Construir uma escola onde se procura incentivar o prazer por aprender, explorar, 

descobrir, pesquisar e aprender a viver com os outros. E assim, criar oportunidades 

diversificadas que respeitem o ritmo individual e grupal os que nela participam, 

procurando dar resposta a interesses, necessidades e potencialidades; 

 Promover atitudes de investigação, análise e reflexão sobre a ação e para a ação; 

 Reestruturar e dinamizar o trabalho educativo e pedagógico da Escola, redefinindo os 

espaços, os tempos, as questões e as responsabilidades; 

 Assumir a escola como espaço de formação; 

 Proporcionar às crianças a aquisição de atitudes autónomas para que possam intervir na 

vida comunitária, de forma responsável e democrática; 
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 Promover atitudes no sentido da construção conjunta de uma Escola viva e vivida por 

todos transformando a mesma num espaço de educação para a cidadania e de 

intervenção sócio – educativa; 

 Motivar e implicar cada vez mais as crianças na construção dos seus saberes; 

 Promover a comunicação entre a Escola/Família/Comunidade, procurando o 

envolvimento de todos em torno de projetos comuns; 

 Implicar a comunidade educativa de forma a construir parcerias numa atitude de co- 

responsabilização com o processo educativo; 

 Sensibilizar a comunidade para desenvolver atitudes de respeito pela saúde, higiene, 

natureza e ambiente; 

 Contribuir para melhorar o desenvolvimento dos alunos; 

 Desenvolver na criança o gosto pela leitura e escrita; 

 Desenvolver na criança o gosto por uma alimentação saudável e variada; 

 Estimular e promover o sentido de partilha e troca de experiências; 

 Contribuir para o progresso social e democratização da sociedade; 

 Assegurar a igualdade de oportunidades para todos; 

 Proporcionar no recreio um ambiente de relação saudável entre pares; 

 Promover ações que conduzam à compreensão das consequências negativas da 

violência nas brincadeiras; 

 Sensibilizar para a existência das várias realidades envolventes, cultivando a 

solidariedade, a disciplina como forma de respeito pelos outros, o direito à diferença e à 

cultura, com vista à promoção da paz; 

 

8.3. Ações e estratégias: 

 Refletir a atual organização do Externato para clarificar papéis e funções dos 

diferentes órgãos; 

 Melhorar a articulação entre os diversos órgãos viabilizando uma 

representatividade efetiva de todos os intervenientes; 

 Traduzir em organigrama a estrutura do funcionamento do Externato e respetivas 

competências; 

 Motivar para a importância e necessidade de proceder a planificações e avaliações 

no âmbito das diferentes estruturas criadas; 
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 Formalizar tempos e espaços para as diferentes reuniões procedendo à sua 

calendarização de uma forma compatível e não sobreposta; 

 Criar instrumentos de registo para sistematizar a informação relativa a cada reunião 

realizada visando uma circulação atempada da mesma; 

 Realizar reuniões de avaliação no final de cada período; 

 Proceder ao levantamento de recursos físicos e humanos disponíveis; 

 Criar espaços de partilha e informação, de análise e reflexão sobre as práticas 

pedagógicas no sentido da construção de novos saberes; 

 Incentivar o trabalho colaborativo visando a implementação de novas dinâmicas de 

equipa; 

 Agilizar procedimentos de articulação no âmbito dos projetos implementados e a 

implementar; 

 Auscultar pessoal docente não docente, por forma a realizar levantamentos de 

interesses e necessidades de formação; 

 Estudar a articulação e integração sequencial entre os diferentes níveis de ensino 

(Pré-escolar e 1 º Ciclo); 

 Promover a aprendizagem cooperativa; 

 Incentivar a pesquisa, a partilha e a troca de saberes; 

 Fomentar interações positivas que viabilizam o respeito pelo outro, a diversidade 

cultural, os valores e as normas sociais; 

 Definir no início de cada ano letivo as grandes linhas estratégicas e consequente 

intervenção para cada ano de escolaridade; 

 Elaborar planificações por ano de escolaridade tendo em vista a especificidade de 

cada aluno; 

 Considerar um tempo de observação que permita a realização de diagnósticos 

fundamentados; 

 Organizar a caracterização individual de cada aluno para uma melhor adequação 

dos planos de intervenção 

 Elaborar projetos pedagógicos por turma/grupo em coerência com os pontos 

anteriores, mas devidamente contextualizados por referência às características 

concretas dos alunos de cada grupo; 

 Organizar um calendário de reuniões com Encarregados de Educação com a 

finalidade de apresentar e debater os projetos de intervenção para cada ano;  

e criar oportunidades de participação tanto em contexto de turma como de projetos a 

implementar; 
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 Assumir a escola como um espaço de acolhimento cuja preocupação não deverá 

centrar-se apenas na sala de aula, mas traduzir-se em todos os espaços da escola 

(corredores, cantina, placares informativos…); 

 Implicar os alunos na dinamização dos espaços acima referidos; 

 Envolver os alunos na realização de assembleias de turma; 

 Criar e desenvolver projetos curriculares; 

 Estudar formas de articulação entre os docentes; 

 Praticar uma avaliação formativa que vise a análise dos diferentes projetos em 

desenvolvimento; 

 Gerar dinâmicas de participação e articulação escola/família, de acordo com a 

especificidade de cada contexto; 

 Apelar a formas de voluntariado sócio – educativo dos pais e familiares. 

 

8.4. Atividades 

 Elaborar planos de atividades, da responsabilidade de grupos de docentes, que 

operacionalizem uma gestão flexível do currículo através de projetos curriculares 

de uma forma articulada e reflexiva; 

 Criar espaços e tempos no contexto de escola e/ou turma para que os alunos 

tenham voz ativa na planificação das actividades conferindo-lhes capacidades de 

negociação; 

 Construir grupos de reflexão para se implicarem em estratégias de avaliação 

formativa com as crianças; 

 Criar espaços e tempos de exploração de novas tecnologias de informação de 

formas que estas se integrem na especificidade desta escola servindo estas como 

suporte das aprendizagens significativas; 

 Realizar reuniões periódicas, debates, reflexões…entre professores e restantes 

membros da comunidade implicando-os no processo; 

 Criar formas de facilitação de comunicação entre alunos e professores através da 

realização de intercâmbios, assim como da criação de folhetos informativos; 

 Produzir escritos, fotográficos, gravados das atividades realizadas; 

 Agendar tempos de avaliação e reflexão de todo o trabalho realizado, para além e 

todas as avaliações informais que se devem ir realizando; 

 Organização e realização de debates, assembleias de turma, visitas de estudo; 
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 Divulgação do trabalho e dinamização de um espaço de exposições; 

 Implementação de atividades de tempos livres de forma a facilitar o acesso à 

realização de aprendizagens significativas em áreas tão diversificadas quanto 

possível. 
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8.5. Metas Quantificáveis e Avaliáveis 

METAS INDICADORES DE MEDIDA 

Promover a Escola Inclusiva. -Número de atividades propostas e respetiva 

adesão. 

Aumentar a qualidade do sucesso escolar.  - Resultados escolares. 

Criar mecanismos que promovam a relação 

Escola /Família. 

- Implementar e desenvolver o projeto “Nós e a 
Família”. 

- Relatório de avaliação do projeto. 

Implementar mecanismos de reforço do 

trabalho e do estudo dos alunos; 

- Implementar planos de desenvolvimento; 

- Implementar planos de acompanhamento; 

- Implementar planos de recuperação.  

 

- Resultados escolares dos alunos com 

planos de desenvolvimento. 

- Resultados escolares dos alunos com 

planos de acompanhamento. 

- Resultados escolares dos alunos com 

planos de recuperação. 

 

Implementar ou aumentar o ensino 
experimental e/ou experienciado: 

- Promover aulas/atividades 
experimentais e/ou experienciadas (TIC 
e Robótica). 
 

- Registo nos sumários e planificações 
didáticas. 

Aumentar a oferta educativa a nível lúdico-

artístico 

- Número de alunos inscritos nas atividades 

lúdicas. 

Aumentar o envolvimento dos encarregados de 

educação no percurso escolar dos seus 

educandos. 

- Número de pais participantes nas atividades 

propostas 

Aumentar a presença dos encarregados de 

educação nas ações de formação internas. 

- Número de pais participantes nas ações.  

Implementar mecanismos de reforço e gosto 
pela leitura. 

- Registo das fichas de leitura. 

Realizar iniciativas de articulação entre os 
diferentes níveis, definidas. 

- Realização das iniciativas nos prazos 
definidos. 
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8.6. Resultados a atingir 

 Conseguir a implicação de todos os elementos da escola no sentido da modificação e 

melhoria da mesma, tanto a nível da estrutura como da organização e do seu 

funcionamento; 

 Conseguir desencadear mecanismos que visem esbater as barreiras existentes de 

forma a responder adequadamente às expetativas e necessidades sentidas ao nível 

local e a facilitar a construção e aprendizagem quotidiana da autonomia; 

 Conseguir implementar a prática da gestão flexível do currículo operacionalizada através 

de projectos curriculares, de forma a promover nos alunos o desenvolvimento efectivo 

de competências; 

 Planificar/desenvolver estratégias e processos diversificados que levem ao 

desenvolvimento de competências individuais e grupais; 

 Conseguir implementar o trabalho cooperativo entre os professores assim como a 

participação dos restantes membros da comunidade; 

 Conseguir accionar de forma integrada todas as áreas disciplinares e não disciplinares 

do currículo; 

 Conseguir uma articulação institucional e pedagógica entre o Ensino Pré-escolar e o 1º 

Ciclo através do projeto de escola e de trabalho em equipa; 

 Proporcionar a todas as crianças o acesso aos meios informáticos como suporte 

motivação das aprendizagens; 

 Conseguir estabelecer protocolos e parcerias com as diferentes instituições locais; 

 Conseguir proporcionar formação contínua adequada a todos o corpo docente e não 

docente. 
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9. Tema Integrador 

Para o triénio 2018/2021 a temática escolhida, “Nós e a Família” será trabalhada pelo 

pré-escolar e 1º ciclo. Procura-se com este tema reforçar a ligação entre a 

Escola/Família e desenvolver uma cultura de cooperação que se evidencie no trabalho 

pedagógico, nas relações interpessoais e na ligação à família. 

 

9.1. Objetivos 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade; 

 Promover o desenvolvimento e aproveitamento escolar das crianças; 

 Contribuir para a motivação dos alunos na vida escolar; 

 Contribuir para a diminuição do receio que existe por parte dos professores em relação 

ao envolvimento dos pais no contexto escolar e vice-versa. 

 

9.2. Estratégias para promover a relação escola-família 

 Promover atividades de convívio entre a Escola e a Família, tais como passeios e, 

comemoração de dias especiais; 

 Promover o envolvimento dos pais na organização e contribuição de elementos para as 

salas; 

 Utilização de uma comunicação acessível a todos os pais , por parte dos educadores e 

professoras; 

 Desmistificar que não há modelos de famílias ideais, admitindo que não há apenas um 

modelo de família para determinar o bem-estar da criança;  

 Organização de reuniões em horários convenientes para que todos os pais possam 

participar; 

 Solicitar que os pais leiam com os filhos regularmente, tendo a escola o papel de 

emprestar os livros aos pais; 

 Solicitar os pais que questionem os filhos com perguntas sobre a escola;  

 Solicitar um trabalho de casa que implique o diálogo entre os filhos e os pais sobre a 

escola; 

 Elucidar os pais sobre as técnicas certas de ensino; 
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 Promover a participação ativa dos pais no contexto escolar usando como recurso a sua 

atividade profissional. 

 

10. Calendarização 

Este projecto terá a duração de três anos 2018/2021 podendo sofrer ao longo deste 

tempo reformulações e alterações conforma as reflexões e avaliações assim o indiquem. Desta 

forma será necessário: 

- Desenhar os projetos curriculares de turma e de grupo até ao início de cada ano letivo; 

- Reunir mensalmente para avaliar e refletir sobre os projetos em curso, no sentido desta 

reflexão e avaliação ser consolidada; 

- Efectuar o Plano Anual de Atividades de forma a este ir de encontro do Projeto 

Educativo e respetivo tema integrador. 

 

11. Divulgação 

O Projeto Educativo, à semelhança do que acontece com os restantes documentos do 

Externato, é obrigatoriamente divulgado a todos os membros da comunidade escolar no início 

do ano letivo e encontra-se para consulta na Secretaria do Externato bem como no site. 

 

12. Avaliação do Projeto Educativo 

A avaliação do PE deverá ser permanente, permitindo um feedback contínuo no sentido 

de reanalisar os problemas, redefinir os objetivos, repensar as estratégias e analisar os 

resultados, no sentido de se ajustar às transformações e exigências da realidade envolvente. 

Definindo-se como um documento dinâmico aberto a periódicas revisões e atualizações. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


