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INTRODUÇÃO

O presente documento divide-se em três partes essenciais:
Parte I - “Quem Somos” - a caracterização e identificação do Colégio;
Parte II - “O que Queremos Ser” - definição das linhas orientadoras gerais do Projeto Educativo;
Parte III - “Como Agir” – Plano Estratégico para 2018-2021.

Parte I
QUEM SOMOS / O QUE FAZEMOS
1. IDENTIDADE/ HISTÓRIA DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA DOROTEIA
1.1. Visão, Missão e Valores
O Colégio de Santa Doroteia procura ser uma escola de referência na educação sólida e
transformadora dos seus Alunos, à luz dos valores cristãos e do carisma de Paula Frassinetti. A sua
missão é a educação integral dos Alunos, fundamentada numa vivência da Fé e na pedagogia do
Evangelho, à luz dos valores e carisma educativo de Paula Frassinetti. Pretende ser uma educação
que, em espírito de família, de simplicidade e de serviço, promove uma cultura de rigor e exigência,
que gere transformação pessoal, comunitária e social. São considerados fundamentais os valores da
verdade, justiça, respeito pela dignidade do outro, solidariedade, liberdade e responsabilidade.
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1.2. Princípios Orientadores da Ação Educativa
Alunos, Pais, Professores e Auxiliares formam uma comunidade educativa em que todos são
simultaneamente sujeito e objeto do processo educativo, agindo e interagindo de acordo com a
pedagogia de Santa Paula Frassinetti. O processo educativo só é possível com a colaboração e
empenho de toda a comunidade educativa – pessoal docente, pessoal não docente, Alunos e
Encarregados de educação – e das instituições que fazem parte do seu território - paróquias, centros
de apoio, institutos, universidades, fundações, museus, etc.
O Projeto Educativo do Colégio baseia-se nos princípios fundamentais que alicerçam a ação
educativa das Irmãs Doroteias, para quem “Educar significa deixar-se possuir pela pedagogia do
Evangelho que leva o homem a descobrir que é amado por Deus, a acreditar nesse amor e a crescer
como pessoa, até à plenitude da maturidade em Cristo”. (Constituições das Irmãs Doroteias, 26).
Com a sua ação educativa, as Irmãs Doroteias procuram que cada pessoa e comunidade se
desenvolvam harmoniosamente, em todas as dimensões, “através dum processo comunitário em que
todos vivam uma dinâmica de experiência/reflexão em permanente confronto da vida com o
Evangelho e da Cultura com a Fé, para se tornarem agentes de transformação do mundo na grande
Família de Deus, construída na justiça e na fraternidade universal”. (Linhas de força da nossa ação
educativa, Lisboa, 1996).
Esta ação educativa expressa-se num modo de ser e de agir:
Marcado pela “simplicidade”, que é verdade, retidão, integridade, procura do essencial e da
sobriedade de vida e se opõe à mentira, corrupção, duplicidade, ausência de sentido para a vida,
consumismo; Caracterizado pelo “espírito de Família”, que é proximidade, relação, diálogo,
compreensão, integração da diferença, participação, cooperação e amizade, e se opõe ao egoísmo
e individualismo à competição, à concentração do poder, ao domínio do mais forte;
Imbuído do espírito de serviço que é sensibilidade e compreensão frente à realidade, empatia e
solidariedade, capacidade de compromisso e criação de respostas transformadoras da sociedade, e
se opõe à indiferença, ao comodismo, ao sistema de exploração pelo mais forte, injustiça e
marginalização.
Notas:
Como Escola integrada no Sistema Educativo Português, o Colégio de Santa Doroteia define os seus
objetivos gerais em consonância com a respetiva Lei de Bases e segue os programas oficiais de ensino
em vigor;
Como Escola da Igreja, adota como critérios de atuação aqueles que se fundamentam numa
conceção cristã do homem, da vida e do mundo e são adotados pela mesma Igreja;
Como Escola das Irmãs Doroteias assume a herança pedagógica que a Congregação recebeu da sua
Fundadora, Paula Frassinetti.
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2. CARACTERIZAÇÃO/ HISTÓRIA DO COLÉGIO
2.1. Identificação do Colégio
O Colégio de Santa Doroteia, titular do alvará do Ministério da Educação n.º 249 de 18 de fevereiro
de 1937, é uma escola católica, propriedade da Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa
Doroteia e por ela dirigida.
Nos termos do Decreto –Lei n.º 152/2013 de 4 de novembro é aprovado o estatuto do ensino
particular e cooperativo de nível não superior, pelo que o colégio goza de autonomia pedagógica,
administrativa e financeira.
A sua população escolar abrange Alunos de ambos os sexos, frequentando o 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico e o Ensino Secundário (Cursos científico-humanísticos).
2.2. Caracterização do Edifício e Área Envolvente
O Colégio de Santa Doroteia situa-se no limite sul da freguesia do Lumiar, numa extensa
propriedade, na Quinta das Calvanas. O edifício é delimitado a nascente pelo Aeroporto
Internacional de Lisboa, a sul pela segunda circular, a poente pela Alameda das Linhas de Torres e
a norte pela Rua Agostinho Neto, que define a fronteira com a Quinta do Lambert. Tem uma
localização privilegiada na malha urbana lisboeta, ao topo norte do Campo Grande. Para além do
Jardim e suas vias adjacentes que comunicam com a Cidade Universitária e com o bairro de Alvalade,
destacam-se o Hipódromo, vários palacetes, o Museu da Cidade e o Museu Rafael Bordalo Pinheiro,
as áreas desportivas do Sporting Clube de Portugal, a estação de Metro e terminal da Carris do
Campo Grande e alguns edifícios marcantes da arquitetura portuguesa contemporânea, como o
edifício C6 (autoria do Arq. José Neves) e o edifício C8 (autoria do Arq. Gonçalo Byrne), da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.

Fig. 1 - Tecido urbano onde se insere o Colégio, em Lisboa

4

Fig. 2 - Quarteirão do Colégio de Santa Doroteia

Fig. 3 - Entrada principal do Colégio de Santa Doroteia

2.3. Breve Resenha Histórica
No dia 5 de junho de 1935, as Irmãs Doroteias Portuguesas, na pessoa da Madre Monfalim, então
Superiora Provincial, conseguem ver realizado um sonho de longa data: a compra de um bonito
palacete, situado na Alameda das Linhas de Torres (ao Campo Grande), com os respectivos jardins
e quinta anexa, vulgarmente conhecida por “Quinta das Calvanas”. Projeta-se, então, a construção
do que viria a ser o edifício do Colégio de Santa Doroteia. Mas, devido à demora da aprovação do
projeto de licenciamento pela Câmara, as obras só começaram a 2 de janeiro de 1936, onde
chegaram a trabalhar 200 operários.
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Estas obras fazem-se sob a orientação
e a responsabilidade da Madre Maria
Manuela Ferreira de Brito. O projeto
é encomendado ao Arquiteto Jorge
Segurado, especializado em edifícios
escolares. A construção é entregue
ao Engenheiro Virgílio Preto.

Fig. 4 – Construção do Colégio

Fecha, entretanto, em Sintra, o Colégio da Pena, sendo as Irmãs e muitas Alunas transferidas para
as Calvanas. A 4 de novembro de 1936, abre o Colégio, com 134 Alunas internas. As aulas da
“Primária”, assim como o refeitório, cozinha e Capela, funcionam na casa já existente, da Alameda
das Linhas de Torres, atual Casa Provincial. As restantes aulas e os dormitórios funcionam já no novo
edifício. Uma semana depois da abertura do Colégio, começa, também, numa dependência da casa
da Alameda das Linhas de Torres, uma “escola externa” gratuita, com 36 crianças de famílias
carenciadas. Ao fim de três meses, o número destas crianças aumentara já para 80. Era modo de
proceder característico da Congregação, desde o seu início, a criação de escolas gratuitas anexas
aos Colégios que fundava, procurando assim atingir, simultaneamente, crianças com diferente
capacidade económica.
Hoje, a resposta à mesma preocupação traduz-se na atribuição de “bolsas de estudo” a Alunos que
frequentam os seus colégios.
A inauguração oficial do Colégio realiza-se a 6 de
fevereiro de 1937, dia de Santa Doroteia.
A 5 de abril de 1937 recomeçam as obras e no ano
letivo de 1937/38 estão já instaladas no novo
edifício, ainda em local provisório, a cozinha, o
refeitório e a capela.
A 6 de fevereiro de 1946 inaugura-se o ringue de
patinagem. No final de 1947, continuam-se as obras
de

ampliação

do

Colégio,

agora

sob

a

responsabilidade da Madre Maria José Lencart. As
obras são entregues, como na construção inicial, ao
Arquiteto Jorge Segurado e ao Engenheiro Virgílio
Preto.
Fig. 5 – Inauguração do Colégio
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Em 1958 procede-se a uma nova ampliação do corpo da casa, com a construção do corpo central,
que inclui a capela. Dá-se, assim, continuidade às grandes linhas esboçadas no projeto.
Estas obras terminam em 1960, sendo inaugurada a capela a 11 de fevereiro.
A 6 de fevereiro de 1962 celebram-se os 25 anos do Colégio. A primeira Mestra Geral do Colégio,
Madre Maria Manuela Ferreira de Brito, é então Provincial.
A 7 de novembro de 1964 são inaugurados oficialmente os primeiros campos de jogos, a 2 de junho
de 1968 é inaugurado o salão de festas, e a 4 de outubro de 1969 faz-se a sagração do novo altar da
capela.
O regime de internato vai-se transformando gradualmente, até desaparecer em 1974/75. A lotação
do colégio passa para 620 Alunas.
Em 1973/74, o colégio reduz os seus níveis de ensino ao 2º e 3º ciclos do ensino básico, passando a
Infantil e o 1º ciclo para o Externato do Parque que, também entretanto, deixa de ministrar os
outros níveis de ensino.
Em 1975/76, o colégio passa a gozar de paralelismo pedagógica; em 1976/77 abre-se à coeducação,
primeiro no 2º ciclo do ensino básico, depois no 3º. O primeiro aluno a matricular-se é Francisco
Dias Cortez Ferreira, filho duma antiga Aluna do Colégio, Maria do Rosário Leal Dias Cortez Ferreira.
Ainda em 1975/76, o corpo docente do colégio integra o primeiro Professor - Eduardo Mourão Nunes;
em 1978/79, a direção do colégio conta pela primeira vez com a colaboração duma Professora leiga:
Maria Virgínia Amado da Silva; em 1979/80 é admitido o primeiro vigilante, Álvaro dos Santos
Mendonça.
No biénio de 1981-83, o colégio, como também outros estabelecimentos de ensino particular e
cooperativo, vê satisfeita uma aspiração de longa data: a possibilidade de profissionalizar os seus
Professores. São pioneiros nesta profissionalização em serviço os Professores Maria de Lourdes Nunes
e Margarida Clara (Educação Visual e Trabalhos Manuais) e Fernando Oliveira (Educação Física). No
ano letivo de 1986/87, o Colégio comemora os seus 50 anos, assinalados com várias atividades,
nomeadamente a inauguração do polidesportivo descoberto, cuja construção começara em 1984 e
a bênção solene da imagem de Santa Paula Frassinetti, oferecida pelos Alunos e pais, da autoria
dum Professor do colégio, o escultor José Laranjeira Santos.
Em 1987/88, o colégio, juntamente com mais vinte escolas do país, adere ao projeto “Escola
Cultural”, por meio do qual se pretende levar por diante uma dinâmica pedagógica em que “vida,
aprendizagem, cultura e fruição dão as mãos para a construção de um homem novo numa sociedade
nova”.
Em 1988, o Ministro da Educação, Eng. Roberto Carneiro, visita o colégio, em ambiente de festa que
envolve toda a comunidade educativa, muito particularmente os Alunos.
Em 1992, inaugura-se, com a presença da Dr.ª Maria de Jesus Barroso Soares, o pavilhão
gimnodesportivo.
Em 1993/94, inicia-se o novo ensino secundário (10º. 11º e 12º anos), o que obriga a obras de
adaptação no interior do edifício, para transformar os antigos ginásios e balneários em novas salas
de aula.
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Em 2007 é remodelada a biblioteca do secundário, com projeto do Professor e arquiteto Pedro Jesus
e construído o polidesportivo exterior coberto.

Fig. 6 – Polidesportivo coberto

No ano letivo de 2011/12, o colégio comemorou os seus 75 anos de existência, assinalados com
diversas atividades ao longo do ano. Em 2012 é remodelado o laboratório de Físico-Química, com a
supervisão do Professor e arquiteto Pedro Jesus.
Entre 2014 e 2015 foram feitas obras de beneficiação nos espaços desportivos.
Desde então, as obras de beneficiação e remodelação da casa e espaços exteriores têm-se sucedido,
procurando responder às necessidades duma população escolar muito diferente daquela com que se
iniciou o Colégio, e a novas formas de ser e estar na vida, de acordo com a época que vivemos.

Fig. 7 – Laboratório de informática

Fig. 8 – Biblioteca

Fig. 9 – Cozinha

3. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR
O Colégio de Santa Doroteia é uma comunidade educativa em que todos - Irmãs, Professores, Alunos,
Pais, Auxiliares - se encontram unidos por objetivos comuns numa interação responsável, empenhada
e construtiva.
Esta conceção de escola supõe, da parte de todos, as seguintes atitudes:
• Atenção, apreço e respeito mútuos;
• Forma de ser e estar marcada pela retidão e lealdade;
• Diálogo aberto e criativo;
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• Participação responsável de todos na missão comum, visando a concretização dos objetivos definidos
neste Projeto Educativo;
• Avaliação constante, compreensiva e exigente;
• Trabalho e vivência simples, entusiasta e alegre.
A comunidade educativa não se debruça sobre si própria, mas crescendo, projeta-se no exterior, como
“sinal e fermento da Comunidade querida por Deus”.
Procura, no entanto, que todos os elementos que a integram se sintam felizes e realizados:
• Pelo reconhecimento dos seus direitos;
• Pelo cumprimento dos seus deveres;
• Pela consciência de pertencer a um grupo cujos objetivos assume e com os quais se identifica.
3.1. Estrutura Organizativa

Fig. 10 – Organigrama da estrutura organizativa do colégio

3.1.1. Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia
A Entidade Titular do Colégio de Santa Doroteia é a Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de
Santa Doroteia, representada pela Coordenadora Provincial ou sua delegada, que define os
objetivos educativos à luz do modo de educar próprio da Congregação, dando a conhecer aos
órgãos escolares todas as determinações que se prendem com a melhor consecução desses
objetivos e exigindo o seu cumprimento.
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3.1.2. Direção
a). Diretora Geral (Representante da Entidade Titular)
É o elemento da Congregação que, por nomeação da Provincial e em diálogo aberto e frequente
com ela, assegura diretamente o cumprimento dos deveres da congregação, enquanto entidade
titular do Colégio, e a salvaguarda dos seus direitos. Nomeia a diretora pedagógica e, com o
parecer desta, os outros elementos da direção pedagógica. Tem também outras competências
descritas no regulamento interno.
b). Diretora Pedagógica
Nomeada pelo órgão competente da Entidade Titular e em diálogo com a Diretora Geral,
coordena, anima e é responsável por toda a atividade pedagógica do Colégio.
Participa no Conselho Administrativo, substituindo a Diretora Geral, sempre que seja necessário.
c). Coordenadora do Departamento de Pastoral
Para além das funções que lhe são inerentes, como a qualquer Coordenador de Departamento,
ilumina, com uma perspetiva cristã, implementa, em consonância com a diretora Geral, a
Diretora Pedagógica e de acordo com o Ideário do Colégio, linhas educativas gerais. Impulsiona
e dinamiza a realização de momentos celebrativos ao longo do ano litúrgico e colabora com os
Coordenadores de Ciclo na definição de objetivos e atividades a desenvolver no âmbito da
Formação Humana dos Alunos.
3.1.3. Adjuntos da Direção
a). Coordenadores de Ciclo
Propõem e refletem com a Diretora Pedagógica, em particular, e com a Direção, em geral, as
linhas educativas gerais a definir e a desenvolver em cada ano letivo. Planificam, asseguram a
execução e promovem a avaliação de toda a atividade educativa desenvolvida pelos Responsáveis
de Turma. Colaboram ainda na definição das estratégias educativas e na elaboração do material
de apoio para as aulas de Formação Humana.
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b). Coordenadora das Atividades Didático-Pedagógicas
Faz o levantamento, análise (em estreita colaboração com a Diretora Pedagógica), classificação
e arquivamento de toda a documentação de carácter didático-pedagógica e procede à sua pronta
divulgação e clarificação junto dos interessados. Prepara e conduz algumas reuniões de caráter
didático-pedagógico, dinamiza o trabalho dos departamentos disciplinares, promove o necessário
acerto de critérios, com vista a uma avaliação justa, objetiva e criteriosa dos Alunos. Coordena
o Secretariado de Exames, organiza e acompanha o funcionamento das aulas de Apoio Educativo
e Acompanhamento por Tutor.
c). Coordenadora das Atividades de Complemento Curricular
Planifica, acompanha e avalia, com os respetivos Professores, todo o trabalho dos diversos clubes
e atividades. Organiza e acompanha o funcionamento das aulas de complemento curricular e
coopera na organização administrativa destas atividades. Emite parecer sobre o funcionamento
dos clubes ou atividades existentes. Promove ainda a integração dos Professores das Atividades
de Complemento Curricular no grupo de Docentes do Colégio.
d). Coordenadora dos Trabalhadores Não Docentes
Apoia a Direção na organização dos serviços auxiliares.
Superintende diretamente nos serviços de limpeza, jardinagem, vigilância, segurança e
alimentação.
Colabora diretamente com a Diretora Geral e com os responsáveis dos outros serviços auxiliares,
nomeadamente na admissão de pessoal, definição de horários, registo de assiduidade, marcação
de férias e substituições.
Orienta e dinamiza as reuniões deste sector, com a periodicidade julgada necessária.
3.1.4. Conselho Administrativo
A gestão normal do Colégio é assegurada por um órgão deliberativo - Conselho Administrativo formado pela Diretora Geral (que preside), Diretora Pedagógica, Administradora Delegada e,
quando necessário, por técnicos convocados.
a). Administradora Delegada
Acompanha a gestão financeira, dando execução a todas as normas, linhas de orientação e
determinações do Conselho Administrativo. Promove e dá apoio à execução do orçamento do
Colégio. Para estas funções dispõe de técnicos especializados.
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b). Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é um órgão de coordenação dos departamentos e de consulta e
dinamização pedagógica e educativa. É constituído pelos seguintes membros: Diretora Geral,
Diretora Pedagógica, Coordenadora das Atividades Didático-Pedagógicas, Coordenadores de
Ciclo, Coordenadores de Departamento e, para assuntos específicos, Coordenadora das
Atividades de Complemento Curricular, Coordenadora de trabalhadores não docentes,
representante do Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar (GPOE), representantes dos
Delegados de Pais e representantes dos Alunos.
c). Departamentos
Os departamentos são compostos por Professores da mesma disciplina ou disciplinas afins e
constituem um espaço de formação didático-pedagógica permanente dos respetivos docentes.
O colégio tem os seguintes departamentos:











Pastoral
Português
Matemática
Línguas Estrangeiras
Ciências Sociais e Humanas
Ciências Socioeconómicas
Ciências Naturais
Ciências Físico-químicas
Artes
Educação Física

O delegado de departamento coordena e dinamiza as atividades do departamento, orientando as
reuniões de trabalho, informando das propostas e resoluções da direção e do conselho pedagógico
e elaborando, em conjunto com os outros elementos do departamento, os planos de atividades.
Toma parte nas reuniões do Conselho Pedagógico, em representação do seu departamento.
d). Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
Os elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar são profissionais do Colégio,
conhecedores da realidade educativa, das dinâmicas de aprendizagem dos Alunos e das suas
particularidades. Esta equipa, de composição diversificada, constitui um recurso
organizacional específico de apoio à aprendizagem, considerando todos os elementos
intervenientes no processo educativo. Propõe uma abordagem multinível no acesso ao
currículo e à aprendizagem, procurando dar respostas favoráveis e significativas a cada um
dos nossos Alunos. Valorizando o trabalho colaborativa, foi constituída a seguinte Equipa
Multidisciplinar (elementos permanentes):
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• Coordenadora das Atividades Pedagógicas
• Coordenadora do 2.º Ciclo
• Coordenadora do 3.º Ciclo
• Coordenador do Secundário
• 2 Psicólogas, sendo uma delas Coordenadora do Gabinete de Psicologia.
Para além destes elementos, serão chamados a colaborar, sempre que necessário, outros
elementos (elementos variáveis), tais como o Responsável de Turma, outros Docentes do Aluno,
Técnicos do Centro de Recurso para a Inclusão (CRI) e outros Técnicos que interagem com o Aluno.
Coordena a Equipa a Coordenadora das Atividades Pedagógicas.

3.1.5. Serviços de Apoio Especializado - Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar
O GPOE é constituído por 5 psicólogas que
desenvolvem um trabalho de natureza
psicopedagógica, sempre que possível
preventivo, tendo como finalidades o
apoio ao desenvolvimento psicológico dos
Alunos e à sua orientação escolar e
profissional, às atividades educativas e ao
sistema

de

relações

da

comunidade

Fig. 11 – Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar

escolar.

3.1.6. Enfermaria
A Enfermaria presta aos Alunos os primeiros
socorros em situações normais ou mesmo
urgentes e faz o encaminhamento dessas
situações, de acordo com as necessidades
verificadas,

quanto

possível,

com

o

conhecimento prévio dos Pais/Encarregados
de Educação. Presta ainda apoio, sempre que
possível, a toda a comunidade educativa. O
Colégio conta com a colaboração de duas
enfermeiras em horários alternados.

Fig. 12 – Enfermaria
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3.1.7. Recursos / Instalações / Espaços Físicos
Cada turma dispõe do seu espaço próprio havendo, além disso, outras salas de uso comum, com
funções específicas:

2 Laboratórios de Ciências Naturais;
1 Laboratório de Mineralogia;
1 laboratório de Física;
1 laboratório Química;
2 laboratórios de Informática;
3 salas de Áudio Visuais;
3 salas de Educação Visual e Educação Tecnológica;
2 salas de Educação Musical;
1 sala de Oficina de Artes;
1 sala para Trabalho Interdisciplinar (Sala de Projeto);
3 salas para Educação da Interioridade
Dispõe ainda de um auditório com 400 lugares e uma sala de reuniões / conferências com
capacidade para cerca de 120 pessoas, um pavilhão gimnodesportivo coberto, um polidesportivo
exterior coberto, dois campos de jogos e duas bibliotecas.

Fig. 13 – Biblioteca do Básico

Fig. 14 – Auditório

Fig. 15 – Sala de reuniões

Fig. 16 – Sala de projeto
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3.2. População Escolar do Colégio de Santa Doroteia
A população escolar do Colégio abrange Alunos de ambos os sexos, distribuídos por quatro turmas
de cada ano de escolaridade, frequentando o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário
(cursos científico-humanísticos). O número de Alunos flutua entre 850 e 900.
Para uma informação detalhada e anual, deve consultar-se o regulamento interno.
3.3. Corpo Docente
O corpo docente do Colégio é constituído por docentes, na sua larga maioria afetos ao colégio há
muitos anos, com bastante experiência profissional. Além do serviço letivo, trinta e dois docentes
asseguram funções de responsabilidade de turma, existindo ainda outros cargos de coordenação e
também tarefas específicas, como trabalho de tutoria, sala de estudo e apoio ao estudo.
Para uma mais fácil comunicação, foram criados endereços eletrónicos institucionais para cada um.
O trabalho de cada área disciplinar é planificado e avaliado em reunião, bem como o dos
responsáveis de turma de cada nível de ensino. Frequentemente, realizam-se atividades que
envolvem docentes de várias áreas disciplinares, nomeadamente na Semana Cultural, em visitas de
estudo, no desenvolvimento de projetos e parcerias com entidades exteriores, etc.
No início de cada ano, em reunião geral, seguida de reunião de departamentos, é fornecido a cada
Professor, pela Direção, documentação em que constam, para além de algumas informações sobre
o novo ano letivo, o calendário escolar e as datas das reuniões.

3.4. Pessoal não Docente
O Colégio tem auxiliares de ação educativa, de limpeza e administrativos em número considerado
adequado. Periodicamente são organizadas ações de formação para cada uma destas áreas.

3.5. Pais e Encarregados de Educação
O papel dos Pais e Encarregados de Educação é fundamental enquanto principais interlocutores do
Colégio, pelo que é imprescindível que haja entre eles e a comunidade escolar comunicação,
partilha de informação, confiança mútua e partilha de princípios, visões e estratégias, relativas aos
seus Filhos/Alunos. A participação de forma empenhada na vida escolar, designadamente através
da representação de Dois Delegados de Pais, eleitos pelos restantes Pais ou Encarregados de
Educação da turma a que pertencem, permite desenvolver processos de reflexão participada sobre
questões educativas.
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Os Responsáveis de Turma, em cujo horário está marcada uma hora semanal para atendimento, são
o principal elo de ligação entre o Colégio e os Pais e Encarregados de Educação. São realizadas
reuniões periódicas de Pais e Encarregados de Educação com os Responsáveis de Turma e
extraordinárias quando a situação o exige. Para além destas, realizam-se, trimestralmente, reuniões
entre a Diretora Pedagógica, Coordenadores de Ciclo e respetivos Pais Delegados.

4. PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Estes projetos estão descritos no Plano anual de atividades.
Projetos:


Projeto Padrinhos / Afilhados – promoção de atividades que se assumem como estratégia de
integração, apoio e desenvolvimento dos Alunos.



Prémios Paula Frassinetti - Inspirados na visão pedagógica de Paula Frassinetti, estes Prémios
pretendem potenciar nos Alunos o desenvolvimento de competências e atitudes que visam
favorecer e otimizar o processo de ensino e aprendizagem, promovendo o sucesso escolar.
Não se pretende apenas premiar os bons resultados, mas também promover o exercício de
relações sociais e humanas numa perspetiva cristã, assim como estimular o gosto de aprender
e a vontade de se autossuperar, incentivando os Alunos a participar ativa e responsavelmente
nas atividades promovidas pelo Colégio. Categorias: Aproveitamento; Esforço e dedicação;
Amizade e interajuda; Interesse e participação nas iniciativas do Colégio.



Semana Cultural.



Nós propomos – Projeto em colaboração com o Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa.



Junior Achievement.



Semana Aberta das Atividades de Complemento Curricular.



Manhã /dias de reflexão para os diversos anos (T3 – Tempo para parar, refletir e conviver).



Hoje é domingo para a Comunidade Escolar.



BEO – Oxford International.



Olimpíadas Nacionais.



Literacia 3Di.



Canguru Matemático.



Jogo do 24.



Academia de Jogos Matemáticos.
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Dia das Línguas Estrangeiras.



Conversa com Pais – orientadas pelo Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar.



Desporto Escolar - Tendo em vista a formação integral dos nossos Alunos, promove-se uma
prática regular e sistemática da atividade física e desportiva; Proporciona-se um espaço de
prática desportiva, para além das aulas curriculares, num enquadramento técnico mais
especializado; Desenvolvem-se competências numa modalidade de eleição, melhorando as
componente técnica, tática e física; Promovem-se noções de “fair-play” e desportivismo;
Ocupam-se os tempos livres de forma útil.



Férias Positivas em parceria com a “Ousar Crescer” – Atividades de ocupação de tempos livre
no período de férias escolares de verão;



Escola de Serviço - O projeto - Escola de Serviço (projeto ÉS) procura que toda a Comunidade
Educativa possa, de uma forma mais estruturada, na sua liberdade e responsabilidade,
descobrir-se como dom, comprometendo-se ao serviço de uma realidade com diferentes
dimensões sociais.

5. OFERTA DO COLÉGIO
5.1. Oferta formativa
O Colégio oferece o segundo e terceiro ciclos do ensino básico e o ensino secundário. Ao nível do
ensino secundário, a oferta é exclusivamente de cursos Científicos-Humanísticos, formação
orientada para o prosseguimento de estudos.
No Ensino Secundário a oferta cobre os seguintes cursos:
Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologia.
Científico - Humanístico de Ciências Socioeconómicas.
Científico – Humanístico de Línguas e Humanidades.
Científico – Humanístico de Artes Visuais.
A organização curricular dos vários ciclos e cursos está detalhada no regulamento interno.
Pela natureza do Colégio, as aulas de Educação Moral e Religiosa Católica são de frequência
obrigatória para todos os Alunos. A carga horária desta disciplina é de 90 minutos, sendo que 45
minutos são de Educação da Interioridade (oferta de escola), no Ensino Básico e no Ensino
Secundário.
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Esta aula acontece num espaço diferente da sala de aula – a Sala de Interioridade – com
desdobramento da turma, no Ensino Básico, com o Apoio ao Estudo (2.º Ciclo), com Artes de Palco
(7.º ano), com Artes da Palavra (8.º Ano) e com Oficina do Português (9.º Ano).
No Ensino Secundário, a turma não beneficia de desdobramento, mas poderá usufruir de trabalho
colaborativo, podendo as sessões ser orientadas por outro professor que não o de Educação Moral e
Religiosa Católica.
O Departamento de Pastoral dinamiza,
ainda, ao longo do ano, diversos momentos
de vivência da fé cristã, como as celebrações
eucarísticas

semanais;

trimestrais Hoje

é

as

Domingo

eucaristias
para

a

comunidade escolar, dinamizadas pelos Pais
Delegados; as vigílias e os roteiros de oração,
nos momentos litúrgicos fortes, na semana
de Santa Paula, no mês de maio, entre
outros….
Fig. 17 – Sala de Interioridade (Piso 2)

Fig. 18 – Sala de Interioridade (Piso 3)

Fig. 19 – Sala de Interioridade (Piso 3)

Para os Alunos que optam por um projeto de crescimento na Fé, há ainda os grupos de catequese.
A atividade T3 (Tempo para Parar, Refletir e Conviver) é uma iniciativa de dia inteiro, fora do
Colégio, com o objetivo de, num espaço e num tempo privilegiados, levar o Aluno a descobrir-se, a
valorizar-se, para melhor se relacionar e se comprometer com os outros, com o mundo e com Deus.
A formação integral dos nossos Alunos é uma prioridade que nos leva a desenvolver uma área
curricular, constituída pela Formação Humana e pela Educação da Interioridade, de modo a
proporcionar experiências concretas de vivência dos valores universais da vida e da fé cristã.
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As aulas de Formação Humana, de cinquenta minutos semanais, acontecem simultaneamente em
todas as turmas do Colégio, à 4ª feira das 12h55 às 13h45, e são dinamizadas pelo Responsável de
Turma. São planificadas pelos Coordenadores de Ciclo respetivos e preparadas tendo em conta o
nível etário dos Alunos e a sua vivência, procurando transmitir valores e atitudes de acordo com a
proposta educativa de Paula Frassinetti. Esta é forma de o Colégio responder à componente
Cidadania e Desenvolvimento no âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. As
temáticas abordadas seguem uma linha orientadora, em espiral, ao longo dos três ciclos, sendo
interdisciplinares e transversais às turmas de um mesmo ano de escolaridade. Entre as diversas
atividades ao longo do ano, podemos destacar as desenvolvidas entre padrinhos e afilhados, a
campanha de Natal, a preparação da Festa das Famílias e as diversas propostas de voluntariado.
Com o objetivo de estimular formas de aprendizagem variadas e assentes na experimentação,
desenvolvendo e valorizando competências menos formais nos Alunos, ao mesmo tempo potenciando
aprendizagens significativas e marcantes, o Colégio oferece quatro áreas disciplinares aos Alunos do
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º anos de escolaridade.


Experimenta, no 2.º ciclo;



Artes de Palco, no 7.º ano;



Artes da Palavra, no 8.º ano;



Oficina de Escrita, no 9.º ano;



IFC - Inspira-te, Faz, Cria, no 12.º ano

A Oficina de Apoio reforça as competências e conteúdos a adquirir nas diversas disciplinas lecionadas
no 2.º ciclo do ensino e tem os seguintes objetivos:


Desenvolver métodos de trabalho e técnicas de estudo;



Melhorar as aprendizagens e consolidar os conhecimentos;



Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diversas áreas curriculares;



Promover o desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomo;



Proporcionar orientação e apoio geral na realização dos trabalhos escolares.



Desenvolver o sentido de responsabilidade em relação às tarefas escolares;



Promover o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar.

O Apoio Educativo é uma estratégia de recuperação e consolidação de aprendizagens dos Alunos,
assumindo-se como um suporte à aprendizagem, tendo em conta as suas necessidades específicas.
É uma resposta complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula, ou noutro contexto
educativo, com vista ao sucesso do Aluno.
O Acompanhamento por Tutor consiste num acompanhamento individualizado de um Professor a um
Aluno, com os seguintes objetivos:
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Diminuir os fatores de risco e incrementar os fatores de proteção do Aluno nos domínios da
aprendizagem e da conduta pessoal e social;



Potenciar o bem estar do Aluno e a sua harmoniosa adaptação às expectativas académicas
e sociais do Colégio;



Ajudar o Aluno a conhecer-se melhor (interesses, motivações, valores, pontos fortes e
pontos fracos).

O Acompanhamento por Tutor destina-se a Alunos com o seguinte perfil:


Pouca motivação na aprendizagem e realização das tarefas escolares;



Resultados de aprendizagem fracos, geralmente em mais do que uma disciplina;



Desajuste relativamente às expectativas da escola;



Dificuldades de relacionamento com adultos e pares;



Comportamento depressivo e baixa autoestima;



Comportamento indisciplinado na aula e incumprimento das regras de funcionamento da
mesma;



Sinais de desorientação em relação à vida escolar;



Problemas relacionados com desatenção, dispersão e hiperatividade;



Alunos em plano de acompanhamento pedagógico.

A Sala de Apoio permite a intervenção, prevenção e resolução de problemas geradores de conflitos.
Tem os seguintes objetivos:


Proporcionar um espaço de trabalho e de reflexão para os Alunos que, por diversas razões,
não permaneçam momentaneamente em sala de aula;



Garantir o bom cumprimento das tarefas a realizar pelo Aluno, quer de natureza
disciplinar, quer científica.

5.1.1. Atividades de Complemento Curricular
O Colégio, neste momento, oferece as seguintes atividades:


Desportivas: Andebol, Judo, Futsal, Ginástica, Voleibol, Basquetebol;



Musicais: Baixo Elétrico, Bateria, Guitarra, Guitarra elétrica/clássica, Piano, Coro;



de expressão corporal: Dança, Teatro, Hip-hop;



Alemão, Espanhol, Xadrez;



Outras.
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6. PROTOCOLOS E PARCERIAS
O Colégio tem desenvolvido um conjunto alargado de protocolos e parcerias com diversas entidades,
com vista a estimular e a reforçar os elos de ligação entre a comunidade escolar e o seu meio
envolvente. Destacam-se os seguintes protocolos:


Academia do Johnson;



Acreditar (Associação de Pais e amigos de Crianças com Cancro);



APAR;



APCL (Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa;



Associação Jorge Pina;



Associação Ousar Crescer – Férias positivas;



Associação Ponto de Apoio à Vida;



Banco do Bebé;



Câmara Municipal de Lisboa



Casa da Criança;



Casa de Betânia.



Casa de Santo António – Proteção e Amparo;



Centro Social e Paroquial S. Tomás de Aquino;



Centro Universitário de História da Ciência e Tecnologia;



Comunidade Vida e Paz;



Escola Segura da PSP.



Fundação Calouste Gulbenkian;



Instituto Britânico;



ISCTE-UL;



Junior Achievement Portugal;



Junta de freguesia do Lumiar



Museus da Universidade de Lisboa/Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MNHNC)
– Centro;



Obra social Paulo VI;



Oxford International education group;



Paróquia de Nossa Senhora do Carmo – Lumiar;



Paróquia do Campo Grande;



Refood Lumiar;



Sociedade Portuguesa de Geografia e de ordenamento do Território;
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Parte II

1. O COLÉGIO QUE QUEREMOS SER - PROJETO EDUCATIVO
1.1. Objetivos.
O colégio é responsável pela aquisição de saber e desenvolvimento das competências cognitivas dos
Alunos e visa o seu crescimento integral como seres conscientes e livres, bem como a sua integração
numa sociedade em constante processo de transformação.
1.1.1. Desenvolver um programa educativo abrangente caracterizado pela sua qualidade com
vista a promover o sucesso educativo para todos.


Formar integralmente, privilegiando, com igual importância, todas as dimensões da
pessoa, individual e comunitária;



Proporcionar um ensino de qualidade, adaptado às mudanças e às novas necessidades
educativas, nas suas múltiplas vertentes – cristã e humana, científica e histórica, artística
e tecnológica e desportiva;



Fomentar novas práticas didático-pedagógicas, incidindo em metodologias ativas que
incluem o trabalho projeto e colaborativo;



Promover o desenvolvimento de competências intelectuais, humanísticas e culturais, socio
afetivas, psicomotoras, estéticas e técnicas;



Motivar os Alunos para o saber, a pesquisa e o rigor científico;



Valorizar e incentivar a capacidade de reflexão e o espírito crítico;



Formar para a autonomia e responsabilização do indivíduo;



Contribuir para o enriquecimento humano e cultural dos jovens;



Desenvolver estratégias específicas de inclusão dos Alunos;



Proporcionar apoio educativo aos Alunos que dele necessitem.

1.1.2. Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos de intervenção
social e de respeito pela diversidade humana e sócio – cultural à luz do modo de educar de
Paula Frassinetti.


Acolher todos, sem exclusões resultantes de origens, credos, culturas ou capacidades;



Educar para a cidadania, mobilizando os jovens para uma atitude consciente, ativa e
interventiva, no respeito pela pessoa e pelos valores democráticos, numa perspetiva de
formação integral;
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Promover o convívio simples e familiar, marcado pelo diálogo encorajador, pela
valorização dos progressos individuais e por uma exigência a um tempo firme e suave;



Formar para a defesa e vivência da igualdade de direitos e oportunidades, rejeitando todos
os tipos de discriminação;



Desenvolver atitudes e comportamentos que melhorem as relações pessoais entre os
elementos da comunidade;



Promover o cuidado e o respeito pelo meio ambiente, como “casa comum” de todos, na
perspetiva do Papa Francisco.

1.1.3. Aproximar o Colégio dos diversos intervenientes da vida escolar e meio envolvente,
permitindo o estreitamento de relações.


Propiciar e estimular as ações de voluntariado que promovam a Fraternidade, a Justiça e
a Paz e levem à descoberta da Alegria na entrega, enquanto experiências vivenciadas de
solidariedade, com especial atenção aos mais fracos;



Promover uma cultura de respeito e responsabilização educativa em todo o universo
humano da escola;



Fomentar o estreitamento de relações sociais, culturais entre a escola e o meio
envolvente;



Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação para a importância da sua participação na
vida escolar e acompanhamento dos seus educandos;



Manter o contacto entre Responsáveis de Turma e Encarregados de Educação visando a
cooperação para o sucesso educativo dos seus educandos e a resolução de problemas que
possam surgir;

1.1.4. Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente como condição
indispensável para o sucesso educativo.


Consciencializar a população escolar para a necessidade de atualização num mundo global
e em constante mudança.



Proporcionar formação/atualização aos docentes que permita a satisfação, com qualidade,
das novas necessidades educativas.



Proporcionar formação ao pessoal não docente, visando um melhor relacionamento com
os Alunos e uma ação educativa mais eficaz.

1.2. Áreas de melhoria - Problemas a resolver.
Através de uma constante e rigorosa autoavaliação, o Colégio procura definir áreas de melhoria que
justifiquem a alteração e/ou implementação de estratégias futuras. A avaliação é efetuada em
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momentos pré-definidos e pelos vários intervenientes da Comunidade Escolar: Irmãs, Professores,
Alunos, Pais e Auxiliares.
1.3. Como Conseguir Ser - Estratégias / Plano de Ação
De acordo com os objetivos propostos e os problemas enunciados propõem-se as seguintes
estratégias/medidas:
1.3.1. Comportamentos e atitudes


Promover uma cultura de exigência e de esforço;



Fomentar o sentido de responsabilidade individual dos Alunos;



Sensibilizar os Alunos para a importância da sua participação ativa na vida do Colégio;



Estimular comportamentos transformadores da realidade, a partir da consciência do
mundo que os rodeia, no respeito pela dignidade do outro;



Promover a vivência do tema comum a todos os centros educativos das Irmãs Doroteias em
Portugal, trabalhado anualmente a nível de cada centro;



Colaborar com diferentes entidades, estabelecendo parcerias entre o Colégio e as diversas
instituições do meio, que possibilitem uma abordagem diversificada e pluridisciplinar dos
problemas atuais;



Formalizar a aceitação do Regulamento Interno por Alunos e Encarregados de Educação no
ato de matrícula e estimular o seu cumprimento;



Solicitar uma maior colaboração próxima e responsável dos Encarregados de Educação.

1.4. Instrumentos de Divulgação do Projeto Educativo
Considerando a importância do Projeto Educativo do Colégio, a estratégia a utilizar para a sua
dinamização será a seguinte:


Em suporte físico para consulta na Secretaria e junto da Direção;



Publicação em http://www.csdoroteia.edu.pt/ ;



Comunicação e reflexão em entrevista prévia à admissão de Alunos e em reunião de Pais e
Encarregados de Educação

2. VIGÊNCIA, AVALIAÇÃO E ALTERAÇÕES DO PROJETO EDUCATIVO
A avaliação periódica do Projeto Educativo é um elemento integrante e inseparável do seu sucesso
pelo que se determina que:
O Projeto Educativo terá uma vigência de três anos letivos sequenciais.
No final do seu período de vigência proceder-se-á à sua avaliação.
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O Projeto Educativo mantém-se em vigor durante o período da sua revisão e até à aprovação de um
novo que o substitua.
A avaliação do Projeto Educativo pressupõe a elaboração, no final de cada ano letivo, de um relatório
crítico das atividades desenvolvidas.
As sugestões para alterações ao Projeto Educativo podem ser apresentadas por qualquer dos
intervenientes educativos.
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Parte III
PLANO ESTRATÉGICO
INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo do Colégio concretiza-se, na sua ação educativa, no Plano Estratégico proposto para o triénio 2018 - 2021 que, por sua vez, assenta
nos seguintes princípios orientadores:
Alunos, Pais, Irmãs, Professores e Auxiliares formam uma comunidade em que todos são, simultaneamente, sujeito e objeto do processo educativo, agindo
e interagindo de acordo com a pedagogia de Santa Paula Frassinetti.
O processo educativo, informado pela fé cristã, é marcado pelos seguintes aspetos:
Acolhimento a todos, sem exceções resultantes de origens, credos, culturas ou capacidades;
Formação integral que privilegia, com igual importância, todas as dimensões da pessoa, nas suas vertentes individual e comunitária;
Convívio simples e familiar, marcado:


Pelo diálogo encorajador



Pela valorização dos progressos individuais



Por uma exigência a um tempo firme e suave

Experiências vivenciais de solidariedade, com especial atenção aos mais fracos, que:


Promovam a fraternidade, a justiça e a paz



Levem à descoberta da alegria na entrega
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1. Missão
A missão do Colégio de Santa Doroteia é a educação integral dos alunos, fundamentada na vivência da Fé e na pedagogia do Evangelho, à luz dos valores e
carisma educativo de Paula Frassinetti.
Pretende ser uma educação que, em espírito de família, de simplicidade e de serviço, promove uma cultura de exigência, que gere transformação pessoal,
comunitária e social.
2.Visão
O Colégio de Santa Doroteia, num horizonte de três anos, pretende afirmar-se como escola:
- em caminho permanente de inovação pedagógica;
- com alunos sujeitos ativos do ato de aprender, em colaboração com os colegas e os educadores;
- que, a partir da vivência da interioridade/espiritualidade, acompanha o caminho/processo individual e grupal dos seus alunos.
3.Valores


Verdade e integridade



Amizade e interajuda



Liberdade e responsabilidade



Solidariedade e serviço



Competência e criatividade



Acolhimento e diálogo



Autonomia e sentido crítico



Espírito de família



Esforço e dedicação



Reconhecimento e gratidão



Justiça e respeito pela dignidade do outro



Alegria e fé
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4. Árvore dos objetivos

Renovar o estilo de educar com a marca Doroteia

1.1.
Capacitar os
educadores
científica e
pedagogicamente

Atividades
Realização de
ações de
formação
científicas e
pedagógicas
inovadoras

1.2.
Conceber e
aplicar práticas
pedagógicas
inovadoras

Atividades
Operacionalizaçã
o de unidades
didáticas
baseadas em
metodologias
ativas e
inovadoras

1.3.
Avaliar e refletir
sobre as práticas
pedagógicas
inovadoras

Atividades
Criação de novos
instrumentos de
avaliação.

3. Descobrir/vivenciar a interioridade
e a espiritualidade cristã

2. Tornar o aluno sujeito ativo da sua
aprendizagem

1. Inovar o modelo pedagógico

1.4.
Disseminar
práticas
pedagógicas
inovadoras

Atividades
Partilha de
experiências
inovadoras

3.1.

3.2.

3.3.

2.1.
Envolver o aluno
na resolução de
problemas

2.2.
Desenvolver
trabalho
colaborativo

2.3.
Desenvolver a
metodologia do
trabalho projeto

2.4.
Estimular a
autonomia, a
responsabilidade,
a criatividade e o
espírito crítico

Capacitar os
educadores das
técnicas de
interioridade

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Realização de
ações de
formação e
participação
passiva em
sessões de
interioridade

Aplicação de
técnicas que
promovam o
trabalho corporal
e a integração
emocional

Constituição de
um par de
educadores
gestores por
turma

Criação de
propostas de
intervenção em
problemas da
comunidade
educativa

Promoção de
experiências em
trabalho
colaborativo
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Criação de
equipas para
operacionalizar
(conceber,
monitorizar e
avaliar) trabalhos
projeto

Criação de
momentos
educativos que
favoreçam o
desenvolvimento
da voz ativa do
aluno

Aplicar técnicas
da Educação da
Interioridade, por
meio de todos os
educadores

Criar a figura do
educador gestor
do projeto de
vida do Aluno
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