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I. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo (PE) do Colegio Militar e um documento de natureza pedagogica e
expressa a sua identidade e conceçao educativa como Instituiçao, estando de acordo
com a legislaçao vigente. O PE centra-se na gestao e organizaçao do Colegio Militar, nos
seus objetivos e nos meios que se propoe por em pratica para garantir uma adequada
formaçao aos seus alunos.
O presente PE substitui o anterior, em vigencia no trienio 2016-2019, e foi elaborado
com a participaçao da Comunidade Colegial1, num formato unico e abrangente, onde se
procurou definir os princípios orientadores que promovem o desenvolvimento
intelectual, pessoal e social dos alunos do Colegio Militar com inspiraçao nas
qualidades e virtudes da vida militar, a luz do referencial “O Perfil Dos Alunos A Saída
Da Escolaridade Obrigatoria”, homologado pelo Despacho nº 6478/ 2017, de 26 de
julho, matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no ambito da
escolaridade obrigatoria.

1

Constituída por Militares, Civis, PEE e Alunos, que servem e estudam no CM.
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II. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
1. Síntese Histórica, Fundador e Patrono

O Colegio Militar nasceu em Oeiras em 1803, com o nome de Colegio de Educaçao do
Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria, tendo como seu fundador
o entao Coronel Teixeira Rebello, comandante daquela unidade militar sediada nas
proximidades da fortaleza de S. Juliao.
O Colegio Militar ocupou as instalaçoes do antigo Hospital de Nossa Senhora dos
Prazeres, Largo da Luz, pela primeira vez em 1814. Aqui se fixou definitivamente em
1873, situando-se administrativamente na Freguesia de Carnide, Concelho de
Lisboa.
O Fundador nasceu na freguesia da Cumieira, concelho de Santa Marta de Penaguiao,
em 1750 e faleceu em Lisboa, a 5 de outubro de 1825. Foi Fidalgo da Casa Real,
Conselheiro, Comendador da Ordem de S. Bento de Avis, Marechal de Campo,
Ministro e Secretario de Estado, fundador e primeiro diretor do Colegio Militar.

Página 2 de 29

Projeto Educativo do Colégio Militar
Triénio 2019-2020 a 2021-2022

2. Estrutura Organizacional
Organização do Colégio Militar
Direção

Gabinete
de Apoio à Direção

Secção
de Pessoal

Secção
de Logística

Secretariado
de Admissões

Órgãos
de Conselho

Gabinete
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Serviço
Escolar

Companhia
de Serviços

Corpo
de Alunos

Chefia

Comando

Comando

Estruturas
de Coordenação
e Supervisão Pedagógica

Secção
de Manutenção
e Transportes

Companhia
de Alunos
(x4)

Corpo
Docente

Unidade
de Saúde Tipo I

Secção
de Serviço
de Internato

Secretaria
Escolar

Secção
de Equitação

Centro
de Recursos
Educativos

Secção
de Guarnição
e Segurança

Secção
de Apoio
Escolar

Pelotão
de Reabastecimento
e Serviços

1º Ciclo

A organizaçao atual do Colegio Militar decorre do Quadro Organico nº 07.04.02,
aprovado por Despacho de 02 de junho de 2015, de Sua Exª o General Chefe do
Estado-Maior do Exercito sendo, genericamente, a seguinte:
A Direção do Colegio Militar e composta pelo respetivo Diretor, o Subdiretor, o
Gabinete de Apoio a Direçao, a Secçao de Pessoal, a Secçao de Logística, o Gabinete
de Autoavaliaçao, os Orgaos de Conselho e o Secretariado de Admissoes.
O Diretor e o Subdiretor sao nomeados por escolha pelo General Chefe do EstadoMaior do Exercito.
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Os Órgãos de Conselho, nomeadamente o Conselho Pedagogico, emitem pareceres,
no ambito das suas competencias, tendo em especial atençao o apoio a Direçao no
que respeita aos objetivos específicos da açao educativa do Colegio Militar.
O Serviço Escolar, como sistema funcional, tem a seu cargo a coordenaçao e a açao
executiva dos assuntos e atividades de ensino, admissao, exames dos alunos e
projetos envolventes do Ministerio da Educaçao ou outras entidades exteriores.
O Corpo de Alunos tem como missao garantir o enquadramento do Batalhao
Colegial e do 1º Ciclo, sendo o orgao com a responsabilidade primaria pela formaçao
comportamental dos alunos.
A Companhia de Serviços agrega um conjunto de orgaos de execuçao responsaveis
por manter as instalaçoes e a vivencia no interior do Colegio Militar nas melhores
condiçoes.
Com vista ao desenvolvimento do PE, a organizaçao, composiçao e as competencias
dos diversos orgaos sao fixados no regulamento interno do Colegio Militar.
Sendo uma escola dinamica no que respeita a educaçao dos alunos, e-o igualmente
na adaptaçao das estruturas organizativas, face a necessidade de resposta as
condicionantes da moderna sociedade.
Assim, em organizaçao funcional, a articulaçao interna evolutiva para melhor gerir
o parque escolar e a comunicaçao institucional com Pais e Encarregados de
Educaçao, conta com:
− O Gabinete de Gestão Escolar, que tem como missao apoiar o Serviço Escolar
em tudo o que respeita a gestao administrativo-logística relacionada com as
atividades de ensino, avaliaçao externa dos alunos e projetos envolvendo o
Ministerio da Educaçao e outras entidades exteriores;
− O Gabinete de Atendimento Geral, que agrega o front office da Secretaria
Escolar, da Secretaria do Corpo de Alunos, que inclui as secretarias das
companhias do Batalhao Colegial e do 1º Ciclo; e do Serviço de Admissoes.
Dentro de uma nova política de melhoria da comunicaçao e atendimento, tratase de um balcao aberto ao publico que, reunindo todos aqueles serviços, esta
apto a resolver os multiplos problemas que possam surgir, tornando mais
eficiente e celere a resposta as questoes apresentadas.
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III. O PROJETO EDUCATIVO COMO DOCUMENTO ORIENTADOR
O PE constitui a linha orientadora da açao educativa do Colegio Militar, nas suas
vertentes pedagogica, militar, etica e cultural, tendo como finalidade assegurar a
coerencia e a unidade da açao educativa para o período 2019-2020 a 2021-2022.
Pretende-se que seja um instrumento facilitador da articulaçao e sequenciaçao dos
diferentes níveis de educaçao e ensino, bem como a expressao da especificidade da sua
oferta formativa. Procura-se, assim, enquadrar e materializar o papel do Colegio Militar
na realidade da sociedade portuguesa.
O PE estrutura-se com a intervençao dos seguintes elementos, considerados essenciais
no processo educativo:
• Os Educadores, Militares e Funcionarios Civis (docentes e nao docentes);
• Os Alunos;
• Os Pais e Encarregados de Educaçao, atraves da Associaçao de Pais e
Encarregados de Educaçao dos Alunos do Colegio Militar, de acordo com os seus
estatutos;
• Os Antigos Alunos, atraves da Associaçao de Antigos Alunos do Colegio Militar,
nas multiplas atividades de cooperaçao entre aquela associaçao e o Colegio
Militar, entretanto formalizadas em protocolo.
1. Identificação e Localização do Colégio Militar
O Colegio Militar e um estabelecimento militar de ensino nao-superior, inserido na
organica do Exercito, tutelado pelo Ministerio da Defesa Nacional, seguindo as
diretrizes pedagogicas emanadas pelo Ministerio da Educaçao.

Página 5 de 29

Projeto Educativo do Colégio Militar
Triénio 2019-2020 a 2021-2022

O Colegio Militar localiza-se, desde 1873, no edifício da Luz, sito no Largo da Luz,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.
2. Missão e Orientação Educativa
O Colegio Militar tem por missao assegurar uma solida formaçao de matriz militar,
intelectual, tecnica, física, moral e cívica, inspirada nas qualidades e virtudes da vida
militar, e na prossecuçao dos princípios fundamentais definidos no Sistema
Educativo Portugues, bem como relevar o papel da defesa nacional e das Forças
Armadas na sociedade.
O Colegio Militar ministra os cursos do ensino Basico e do ensino Secundario, de
acordo com o Sistema Educativo Nacional, podendo ser frequentado por filhos de
militares e civis.
O Colegio Militar desenvolve um sistema de ensino regular, tendo como finalidade
principal, na vertente escolar, promover o acesso dos seus alunos ao sistema de
ensino superior, assegurando ainda uma formaçao de matriz militar de base.
Funciona num sistema de ensino misto, num regime de frequencia optativo, entre
externato e internato e exclusivamente em regime de externato para o 1º Ciclo.
O Colegio Militar e um Estabelecimento Militar de Ensino nao-superior, de matriz
militar, tendo como referencia a divisa “UM POR TODOS, TODOS POR UM”, a qual
resume os valores colegiais impressos no Codigo de Honra do Aluno.
Sendo que o que distingue o desenvolvimento dos povos e a aprendizagem, o
aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os
outros e o aprender a ser, constituem elementos que devem ser vistos nas suas
diversas relaçoes e implicaçoes.
Numa sociedade caracterizada pelo pluralismo e pelo princípio de que todo o
cidadao tem o direito de escolher a escola dos seus educandos, o Colegio Militar
assume a singularidade de um sistema de ensino assente em valores e num espírito
proprio e que este, se constitua como uma verdadeira mais-valia por todos
reconhecida, promovendo o desenvolvimento de um conjunto de princípios e valores
a luz da identidade nacional e das virtudes militares, materializando, assim, um
projeto educativo ímpar na sociedade portuguesa.
O mundo atual coloca desafios a educaçao. O conhecimento científico e tecnologico
desenvolve-se a um ritmo de tal forma intenso que somos confrontadas diariamente

Página 6 de 29

Projeto Educativo do Colégio Militar
Triénio 2019-2020 a 2021-2022

com um crescimento exponencial de informaçao a uma escala global. As questoes
relacionadas

com

a

identidade

e

a

segurança,

a

sustentabilidade,

a

interculturalidade, a inovaçao e a criatividade estao no cerne deste Projeto
Educativo.
Neste contexto, o Colegio Militar, enquanto ambiente propício a aprendizagem e ao
desenvolvimento de competencias, onde os alunos adquirem literacias que precisam
de mobilizar, vai-se reconfigurando para responder as exigencias dos novos tempos
caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas.
Contudo, nao pode esquecer-se do passado e do legado extraordinario dos seus
antepassados. Assim, sao vetores principais do PE do Colegio Militar, o culto e o
desenvolvimento nos alunos do respeito pelos outros e os atributos da
solidariedade, autoestima, autonomia, coragem, lealdade e responsabilidade que,
aliados a uma boa preparaçao intelectual, física e moral, permitem afirmar-se como
uma verdadeira escola de formaçao integral, com destaque para a plena consciencia
dos alunos dos seus direitos e deveres, respeitadores da pessoa e do meio ambiente,
defensores do patrimonio cultural e historico da sua Patria, intervenientes e
participativos nas responsabilidades sociais que a cada cidadao compete.
Cumpridos os requisitos de admissao, o Colegio Militar pode ser frequentado por
qualquer cidadao, e o seu sistema de ensino pretende Educar pelos "Valores", Liderar
pelo "Exemplo" e Ensinar para o “Sucesso”.
O documento “O PERFIL DOS ALUNOS A SAIDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATORIA”,
documento de referencia para a organizaçao de todo o sistema educativo, defende
que os “Valores”, no ambito do sistema educativo, sao entendidos como orientaçoes
segundo as quais determinadas crenças, comportamentos e açoes sao definidos
como adequados e desejaveis. Sao, assim, entendidos como os elementos e as
características eticas, expressos atraves da forma como as pessoas atuam e
justificam o seu modo de estar e agir.
Trata-se da relaçao construída entre a realidade, a personalidade e os fatores de
contexto, relaçao essa que se exprime atraves de atitudes, condutas e
comportamentos.
O Colegio Militar aponta para uma educaçao em que os alunos constroem e
sedimentam uma solida cultura científica e artística de base humanista. Para tal,
mobiliza valores e competencias que vao permitir que os alunos, quando adultos,
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intervenham na vida e na historia dos indivíduos e das sociedades, tomando decisoes
livres e fundamentadas sobre questoes naturais, sociais e eticas, dispondo de uma
capacidade de participaçao cívica, ativa, consciente e responsavel.
Os alunos deverao adquirir as competencias enquanto ferramentas indispensaveis
para o exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa na sociedade da informaçao
e do conhecimento em que estamos inseridos.
No ambito das prioridades definidas no Programa do XXI Governo Constitucional e
de acordo com o Despacho nº 6173/2016, de 10 de maio, foi implementada, no ano
letivo 2018/2019, a disciplina de CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.
Pretende-se a construçao solida da formaçao humanística dos alunos, para que
assumam a sua cidadania garantindo o respeito pelos valores democraticos basicos
e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social.
No Colegio Militar, dada a sua particular especificidade, a formaçao humanística dos
alunos assume particular importancia ja que a maioria dos temas a abordar na
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento coincidem com os da formaçao de matriz
militar, na qual se inclui a disciplina de Instruçao Militar/Instruçao de Corpo de
Alunos (ICA), disciplina curricular, e os do Projeto de Liderança e Valorizaçao
Pessoal.
A formaçao humanista dos professores e oficiais e, pois, fundamental para o
desenvolvimento da Cidadania e Desenvolvimento, porquanto facilita a interligaçao
entre as aprendizagens das disciplinas e os domínios a serem abordados nesta
componente do currículo.
3. Divisa e Código de Honra
Os alunos do Colegio Militar desenvolvem um conjunto de valores e princípios
intemporais consubstanciados na Divisa e no Codigo de Honra dos Alunos, num
quadro de compromisso e codigo deontologico por si reconhecido e que materializa
a relaçao da comunidade do Colegio Militar.
“DIVISA”
A divisa "UM POR TODOS, TODOS POR UM" representa a camaradagem e a
solidariedade que une toda a comunidade colegial, com especial relevancia para os
Alunos e Antigos Alunos do Colegio Militar.
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“CÓDIGO DE HONRA DO ALUNO DO COLÉGIO MILITAR”

Numa estreita relaçao entre o passado e o presente, as tradiçoes e a modernidade,
no Colegio Militar, enquanto escola conservadora e, ao mesmo tempo, virada para o
futuro, os princípios educativos que orientam o PE coincidem com os estabelecidos
pelo “Perfil dos Alunos a Saída da Escolaridade Obrigatoria”:
- Base humanista, habilitando os alunos com os saberes e valores para a construçao
de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana;
- Saber, centro do processo educativo;
- Aprendizagem, desenvolvimento da capacidade de aprender, base da educaçao;
- Inclusão, atraves da equidade e democracia;
- Coerência e Flexibilidade, atraves da gestao flexível do currículo e do trabalho
colaborativo dos professores/ educadores, trazendo a realidade para o centro das
aprendizagens;
- Adaptabilidade e Ousadia, educar no Sec XXI exige a perceçao de que e crucial
conseguir adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, mobilizando
competencias, mas estando preparado para atualizar conhecimentos e
desempenhar novas funçoes;
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- Sustentabilidade, pela formaçao das consciencias para a necessidade da
preservaçao do ambiente e do Planeta, atraves da inovaçao política, etica e
científica, e das relaçoes de sinergia e simbiose entre os sistemas social, economico
e tecnologico cujo complexo e fragil equilíbrio e a unica forma de manter a
continuidade historica da civilizaçao humana;
- Estabilidade, ao dotar os alunos de um conjunto alargado de competencias, o que
requer tempo e persistencia.
4. Percurso Formativo
A escola materializa o início de um percurso formativo da criança, constituindo-se
num elemento fortemente influenciador da sua personalidade e desempenho futuro.
a. Caracterização
Projeto Educativo do Colégio Militar

O entendimento de que se tornou pedagogicamente aconselhavel antecipar as
responsabilidades formativas das sociedades atuais, levou o Colegio Militar a
iniciar a formaçao dos seus alunos no 1º Ciclo do Ensino Basico.
Considerando que a relaçao forte da família com o aluno e a sua escola, constitui
um dos pilares estruturantes formativos das crianças que frequentam o 1º Ciclo,
e dada a especificidade das suas idades, o Colegio Militar constitui um modelo
organizacional para os alunos do 1º Ciclo diferenciado dos demais, considerandoo como um “ciclo de iniciação” ao seu projeto educativo, em regime de externato.
Dentro deste princípio, os alunos do 1º Ciclo assumem a condiçao de alunos do
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Colegio Militar de pleno direito nao integrando, no entanto, o Batalhao Colegial2,
muito embora sejam elementos do Corpo de Alunos.
Naturalmente que o 1º Ciclo, pela sua propria natureza, constitui o início de um
percurso formativo que se pretende estavel, coerente e coordenado com os
restantes ciclos e, como tal, deve ser concetualizado e entendido num processo
educativo em crescente evoluçao. Incentivam-se assim, de forma integrada e
estruturada, os alunos a desenvolver, numa cultura de exigencia, em disciplina e
no respeito pelo outro, o espírito crítico, de iniciativa, de decisao e a capacidade
de julgamento, a par de uma otima preparaçao intelectual, física e moral.
Terminado o 1º Ciclo, os alunos podem adquirir uma nova condiçao, passando a
integrar o Batalhao Colegial, dando assim início a um percurso em que o conceito
de “aluno” no Colegio Militar passa a ter um entendimento específico, tendo em
consideraçao a vivencia, as tradiçoes e os habitos da vida colegial em que se
enquadram.
A partir do 2.º ciclo, todos os alunos do Colegio Militar e suas famílias passam a
ter a opçao de aderir ao regime de internato, para alunos dos generos masculino
e feminino. O 2º Ciclo (5.º e 6.º anos) constitui o início de um percurso formativo
com características muito proprias. Admite-se um 2º Ciclo num universo de
alunos muito heterogeneo, uns com origem no 1º Ciclo do Colegio Militar, outros
provenientes de estabelecimentos de ensino com Projetos Educativos distintos.
Num ambiente tao heterogeneo (novos alunos do Colegio Militar/alunos com
origem no 1º Ciclo do Colegio Militar, internos/externos, masculinos/femininos),
o PE considera fundamental desenvolver uma verdadeira pedagogia inclusiva em
que todos se sintam alunos de pleno direito e de iguais obrigaçoes para com o
Colegio Militar.
Assumindo o 1º Ciclo como um ciclo de iniciaçao, o 2º Ciclo passa, assim, a ter
duas realidades substantivas diferentes, sendo um “ciclo de transição” para os
alunos com origem no 1º Ciclo do Colegio Militar e um “ciclo de adaptação” para
os novos alunos.
Neste quadro, o conceito de pedagogia inclusiva adquire relevancia como um

2 O Batalhão Colegial constitui um modelo de organização próprio do Colégio Militar, sendo constituído pelos alunos dos 2º
e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
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referencial fundamental para uma adequada adaptaçao dos novos alunos ao
Colegio Militar. E tambem neste ciclo que o aluno inicia o seu contacto com a
educaçao de matriz militar, pela apreensao de um conjunto de regras de conduta
proprias da vivencia colegial, na procura de um gosto pessoal e de uma tomada de
consciencia do que significa “ser aluno do Colégio Militar”.
O 3º Ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) constitui o início de um “ciclo de afirmação” dos
valores e princípios que norteiam o Colegio Militar, como sejam a promoçao da
camaradagem, espírito de corpo, afirmaçao e consciencia plena do orgulho em
“ser aluno do Colégio Militar”. O aluno começa, nesta fase, a ganhar o seu espaço
proprio na comunidade e a adquirir algumas competencias tecnicas no ambito da
formaçao de matriz militar, na qual se inclui da disciplina de Instruçao
Militar/ICA, que lhe permitem ir reforçando a relaçao entre o individual e o
coletivo.
O Ensino Secundario (10.º 11.º e 12.º anos) constitui o “ciclo da consolidação”
do processo educativo do Colegio Militar, pela afirmaçao das competencias da
Liderança e Cidadania. Neste quadro formativo e fundamental reforçar as
competencias sociais, pelo que a formaçao específica em “Liderança e Valorização
Pessoal”, passa a ser uma relevante componente da oferta formativa e de
frequencia obrigatoria.
O percurso formativo do Colegio Militar culmina com os alunos do 12.º ano,
eventualmente tambem os do 11º ano, a exercer as funçoes de graduados,
tornando-os assim corresponsaveis no processo educativo dos alunos mais novos.
Como graduados, os alunos mais velhos, entre os 16 e os 18 anos, enfrentam um
enorme desafio: a responsabilidade de enquadrar e de participar, de forma ativa,
em todo o processo de integraçao e de formaçao dos alunos mais novos e, ao
mesmo tempo, obter o sucesso escolar necessario a progressao academica num
futuro proximo. E no papel de graduados e nas funçoes que exercem que reside
muita da especificidade e identidade do Colegio Militar, apresentando-se como
um guia e um exemplo a seguir, o legado das tradiçoes, usos e costumes, o
continuar de uma longa historia de boas praticas e habitos comportamentais, no
estrito respeito pelas orientaçoes do seu fundador, o Marechal de Campo Antonio
Teixeira Rebello. O espaço e a vivencia colegial proporcionam aos alunos o
desenvolvimento e aprofundamento de novas amizades, do respeito e da
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cooperaçao, contribuindo, de forma definitiva, para o desenvolvimento integral
dos mesmos.
E neste estimulante e exigente ambiente que se aprende a estudar e a liderar, a
respeitar e a ser respeitado, a assumir responsabilidades e a desenvolver o
autocontrolo, qualidades estas que permitem, nas diferentes situaçoes de vida,
encarar os desafios com redobrado otimismo e confiança no futuro.
b. Recursos Físicos e Materiais
As salas de aula estao distribuídas por tres edifícios (Claustro, Pavilhao General
Morais Sarmento e Pavilhao Gulbenkian ou das Ciencias) e encontram-se
equipadas com sistema de projeçao, Apple TV e acesso a rede wi-fi, excetuando
duas salas de Novas Metodologias de Aprendizagem, situadas no Pavilhao
Gulbenkian que contam com ecran tatil digital.
• Claustro:

22 salas de aula, em que se incluem 02 salas de Tecnologias de

Informação e Comunicação e 1 minianfiteatro com tela de projeção.
• Pavilhão General Morais Sarmento: 19 salas de aula; 2 salas para EV e ET, 2

salas de Música; 1 Auditório com cerca de 350 lugares e 2 salas específicas para
atividades de complemento curricular. Neste pavilhão incluem-se ainda:
− O Centro de Energias Renováveis e Tecnologias do Ambiente (CERTA):

embora em fase de remodelação/requalificação, está disponível 1 sala para
a realização de projetos com esta mesma finalidade.
− A Zona Especifica do 1º Ciclo que possui 10 salas de aula, recreios interior

e exterior, refeitório e salas de acolhimento. Encontra-se em fase de projeto
um novo edifício que irá permitir aumentar e complementar a oferta de
instalações afetas ao ensino deste Ciclo.
• Pavilhão Gulbenkian ou das Ciências: dispõe de três pisos, sendo o primeiro

dedicado à Biologia, o segundo à Física e o último à Química. Os laboratórios
estão devidamente apetrechados com equipamento laboratorial moderno.
Este pavilhão conta ainda com duas salas equipadas para as novas
metodologias de aprendizagem.
O Colégio Militar dispõe ainda de:
•

Salão Nobre/Biblioteca Antiga;

•

Centro de Recursos/Sala de Leitura;

•

Arquivo Histórico;
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•

Sala de Armas;

•

Museu do Colégio Militar;

•

Museu de História Natural.

As Instalações desportivas são constituídas pelas seguintes valências:
ginásio; piscina coberta; pista de atletismo; campo de futebol de 11 e campo de
futebol de 5 com relva artificial, campos para várias modalidades (futebol de 5,
andebol, basquetebol, minibasquete, ténis e voleibol); sala de esgrima; picadeiros
(coberto e descoberto) e cavalariças, com capacidade para 60 cavalos. Encontrase em construção um novo pavilhão gimnodesportivo, que permitirá ampliar e
complementar as condições e a oferta desportiva (3 campos basquetebol; 4 de
voleibol; 1 de Futsal, 8 de badminton e 1 de andebol).
O Alojamento do Corpo de Alunos é constituído por dois edifícios principais
(masculino e feminino). O edifício de alojamento feminino dispõe de 3 tipologias
de compartimentos, desde camarata a “box” e quartos com salas de apoio. O
edifício do alojamento masculino possui oito camaratas com salas de apoio,
refeitório, alojamento para oficiais e gabinetes de trabalho.
A Enfermaria é constituída por consultórios médicos, sala de enfermagem,
atendimento e triagem, recobro e fisioterapia.
c. Curricula e Mérito
Aos alunos do Colegio Militar sao proporcionadas as condiçoes necessarias para
obterem um otimo aproveitamento, sendo relevante desenvolver de forma
continuada a cultura da excelencia em proveito dos resultados escolares.
Uma realidade a merecer permanente atençao e a conciliaçao entre as exigencias
do currículo do Ministerio da Educaçao e o currículo específico do Colegio Militar.
O currículo do Ministerio da Educaçao e cumprido integralmente, sendo gerido
com a margem de autonomia que a lei contempla para qualquer escola do país. As
normas de transiçao de ano, no Colegio Militar, para alem de seguirem as diretivas
do Ministerio da Educaçao, tem tambem caracter específico, mediante despacho
conjunto dos membros do Governo responsaveis pelas areas da Defesa Nacional
e da Educaçao.
No final de cada ano letivo, os alunos do 2º, 3º Ciclo e Secundario podem ser
premiados com a atribuiçao de medalhas (ouro ou prata) de Aplicaçao Literaria e
de Aptidao Militar e Física, podendo ainda figurar no Quadro de Honra do Colegio
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Militar no final de cada período/semestre. No 1º Ciclo, para alem de poderem
figurar no Quadro de Honra, sao atribuídos premios de Excelencia e de Merito aos
alunos do 4º ano que mais se destacarem ao longo do ciclo.
d. Programa Tecnológico Digital
Ciente da complexidade e da multiplicidade dos atuais mercados digitais que
colocam a disposiçao dos cidadaos uma pletora de oportunidades e de riscos a
elas inerentes, o Colegio Militar colocou em pratica o Programa Tecnologico
Digital (PTD).
A Comissao Europeia, em 2011, definiu competencias digitais como as
competencias dos consumidores que lhes permitem intervir ativamente, com
segurança e assertividade no mundo do mercado digital. Um dos principais
objetivos e criar um mercado unico digital onde cidadaos e empresas possam
aceder aos produtos e serviços de forma justa e sem obstaculos, qualquer que seja
a sua nacionalidade e o local em que vivam.
O Programa Tecnologico Digital no Colegio Militar, em perfeita sintonia com o
documento europeu Digital Competence Framework For Consumers, visa adequar
os alunos com a literacia e as competencias necessarias ao domínio das
tecnologias e o seu uso baseado em princípios eticos.
e. Inclusão
Decorrente da sua natureza propria, consubstanciada no Decreto Lei nº125/2015
(Estatuto dos EME) e particularizada no seu projeto educativo e na decorrente
vivencia colegial, o Colegio Militar por força do disposto no Decreto- Lei nº
54/2018, de 6 de julho, aposta na inclusao, onde todos e cada um dos alunos
admitidos, independentemente da sua situaçao pessoal e social, encontram
respostas que lhes possibilitam a aquisiçao de um nível de educaçao e formaçao
facilitadores da sua plena inclusao social. Neste sentido, e feito um esforço para
corresponder as potencialidades de cada um, as suas expectativas e necessidades
no ambito de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a
participaçao e o sentido de pertença em efetivas condiçoes de equidade,
contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesao social.
Neste contexto, no respeito pela diferença, sao aplicadas as medidas universais,
previstas no Art.º 8º, sempre que houver necessidade.
Estas medidas universais correspondem as respostas educativas que o Colegio
Página 15 de 29

Projeto Educativo do Colégio Militar
Triénio 2019-2020 a 2021-2022

Militar tem disponíveis para todos os alunos com objetivo de promover a
participaçao e a melhoria das aprendizagens, e sao as seguintes:
− A diferenciaçao pedagogica;
− As acomodaçoes curriculares;
− O enriquecimento curricular;
− A promoçao do comportamento pro-social,
− A intervençao com foco academico ou comportamental em pequenos
grupos.
5. Visão
O PE do Colegio Militar pretende continuar a afirmar a Instituiçao como escola de
referencia do sistema de ensino portugues, pela excelencia de uma formaçao integral
alicerçada num projeto educativo assente nos valores permanentes da identidade
nacional e das virtudes militares. Mantem como principal objetivo formar cidadaos
solidarios, com plena consciencia dos seus direitos e deveres, respeitadores da
pessoa e do meio ambiente, defensores do patrimonio cultural e historico da sua
Patria, intervenientes e participativos nas suas responsabilidades sociais e de
cidadania.
A vida colegial, inspirada nas virtudes militares, bem como numa rigorosa e exigente
disciplina, constitui um vínculo inesquecível, traço de uniao entre o passado, o
presente e o futuro, conjugando-se estes tres estadios num todo que se mantem
perene e atual, numa saudavel pratica comum a varias geraçoes.
6. Valores Éticos
De acordo com a Diretiva da Direçao de Educaçao 2019-2021, o Projeto Educativo
do Colegio Militar defende os seguintes valores:
- DISPONIBILIDADE, manifestada na permanente prontidao para servir.
- DISCIPLINA, como meio para atingir a unidade de esforço na prossecuçao dos
sucessos academicos e sociais desejados.
- HONRA, decorrente da atitude honesta, firme e digna, assumida em todas as
circunstancias.
- LEALDADE, como força anímica da disciplina, consubstanciada na pratica da
verdade e na fidelidade aos princípios eticos, elementos basilares da
camaradagem e da coesao no Exercito.
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- CORAGEM, na forma se enfrentam os riscos e se superam as dificuldades.
- PATRIOTISMO, um sentimento de amor a Patria e o desejo de a servir, com vista
ao seu crescimento coletivo.
- CAMARADAGEM, como valor vivencial em ambiente comunitario, onde a
solidariedade e a entreajuda sao essenciais.
- SOLIDARIEDADE, como a consciencia da dependencia mutua, de atender as
necessidades dos outros e ser justo nas relaçoes interpessoais.
- LIDERANÇA, assente no exemplo, no sentido de responsabilidade e na autonomia.
7. Oferta Educativa
O Colegio Militar ministra o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Basico e o Ensino
Secundario, de acordo com os planos de estudos determinados pelo Ministerio da
Educaçao.
Dentro do respeito pelas opçoes dos alunos e das suas famílias, os alunos do Colegio
Militar podem, a qualquer momento, transitar para uma outra escola do sistema
nacional de ensino, sendo por isso tambem avaliados de acordo com o currículo
nacional em vigor.
E assegurada a permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de estudo, com
vista a facilitar ao aluno a alteraçao do seu percurso formativo e o prosseguimento
de estudos noutro curso, no ano de escolaridade subsequente. Para tal, o Colegio
Militar divulgara anualmente a lista de disciplinas da Formaçao Específica do 10.º,
11.º e 12.º anos em que os alunos se poderao inscrever.
8. Objetivos Estratégicos
Objetivos

Metas

Garantir a especificidade e identidade do CM,

Ao longo do período de

designadamente na educaçao de um universo de

vigencia do PE

alunos de crescente heterogeneidade (1º Ciclo,
Interno/Externo e Masculino/Feminino), procurando
manter o conjunto de princípios e valores que
determinam uma forma propria de estar e de ser dos
Alunos com maior exigencia, disciplina, rigor e
camaradagem
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Praticar um ensino ecletico nas vertentes academicas,

Ao longo do período de

comportamental, desportiva e cultural, vocacionado

vigencia do PE

para a formaçao de futuros cidadaos responsaveis e
com capacidade de iniciativa e liderança em diferentes
areas de atividade na nossa sociedade, em geral, e das
Forças Armadas em particular
Promover e divulgar o CM reforçando a sua identidade

Ao longo do período de

e projetando a sua imagem enquanto escola de

vigencia do PE

referencia pela participaçao em competiçoes, como as
Olimpíadas de Matematica, Física, Química, Biologia,
Latim

e

no

Campeonato

Nacional

de

Jogos

Matematicos, ou pela participaçao em competiçoes do
Desporto Escolar ou Federado, pela apresentaçao da
Escolta a cavalo em eventos militares ou outros, e do
Orfeao e Orquestra em eventos culturais
Facilitar a internacionalizaçao progressiva do CM quer

Ao longo do período de

atraves de parcerias com instituiçoes de ensino

vigencia do PE

congeneres

estrangeiras,

quer

fomentando

a

participaçao dos alunos em projetos, nomeadamente o
ERASMUS +, quer ainda atraves do acolhimento de
alunos com origem nos PALOP/ CPLP, ou filhos de
elementos do Corpo Diplomatico e Adidos Militares, de
naçoes com as quais Portugal mantem laços de
amizade e cooperaçao
Continuar a criar as condiçoes tecnicas que viabilizem

Ao longo do período de

a implementaçao do Programa Tecnologico Digital,

vigencia do PE

transversal a todo o Colegio
Reforçar o Sistema de Autoavaliaçao. Sendo este um

Ao longo do período de

processo em evoluçao, e necessario desenvolver novas

vigencia do PE

atitudes, ou seja, vencer algumas resistencias e
principalmente o estigma da palavra “avaliaçao” e
objetivar e pragmatizar os resultados. Neste processo e
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muito

importante

a

participaçao

dos

pais

e

encarregados de educaçao e motivar os Alunos para a
tal “consciencia do sistema” e perceber que, com os
seus contributos, sao parte das soluçoes e dinamicas de
melhoria do sistema e ensino do CM
9. Linhas de Ação, Objetivos Educativos, Indicadores e Metas
No ambito da dimensao do PE, sao consideradas açoes estruturadas, a partir das
quais se definem os objetivos educativos a operacionalizar e se elencam os
indicadores de medidas e as metas a desenvolver, conforme se apresenta:
a. Linhas de ação
A consecuçao do PE do CM envolvera a dinamizaçao e controlo das inerentes
atividades pelos principais responsaveis ao nível da Direçao, do Serviço Escolar,
da Estrutura de Coordenaçao e Supervisao Pedagogica, tendo por base as
seguintes linhas de açao da componente formativa, científica, pedagogica e de
matriz militar:
Linhas de Ação

Metas

Manter um permanente acompanhamento do quadro Ao longo do período de
normativo, nomeadamente na melhoria do PE do CM vigencia do PE
relativamente ao 1º Ciclo, Ensino misto e o Regime de
frequencia Interno-Externo, ao nível pedagogico e das
instalaçoes de apoio
Manter um permanente acompanhamento do quadro Ao longo do período de
normativo e legal, tendo como referencia a melhoria e vigencia do PE
eficacia do PE
Acompanhar as sucessivas reformulaçoes dos Planos Ao longo do período de
Curriculares de escola de acordo com as orientaçoes do vigencia do PE
ME para a revisao dos programas do Ensino Basico e do
Ensino Secundario
Acompanhar as reformulaçoes e reestruturaçoes dos Ao longo do período de
Planos Curriculares de escola de acordo com as vigencia do PE
orientaçoes do ME para a revisao dos programas do
Ensino Basico e do Ensino Secundario
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Acompanhar as atividades de complemento curricular Ao longo do período de
(ACC) e as atividades de enriquecimento curricular vigencia do PE
(AEC), no 1º Ciclo, e a sua relaçao com o PE e a matriz
militar

do

projeto

pedagogico

numa

relaçao

permanente de custo/benefício
Melhorar o processo de gestao escolar, adotando Ao longo do período de
sistemas adequados de indicadores de educaçao e de vigencia do PE
gestao

integrada,

assentes

em

tecnologias

de

informaçao
Racionalizar e tornar mais eficiente a estrutura de Ao longo do período de
coordenaçao e supervisao pedagogica
Reformular

a

estrategia

de

vigencia do PE
comunicaçao, Ao longo do período de

proporcionando o contacto mais eficaz com os vigencia do PE
encarregados de educaçao e a comunidade colegial,
procurando o seu compromisso e responsabilidade
partilhada na educaçao dos respetivos Alunos com
prioridade para os meios de comunicaçao existentes:
Plataforma de Gestao Escolar (PGE), Reunioes de
Coordenaçao, Portal da Internet, Revista do CM e Redes
Sociais
Implementar um sistema de gestao da qualidade

Ao longo do período de
vigencia do PE

b. Objetivos Educativos
No PE do CM, para o trienio 2019/20 a 2021/2022, foram identificados os
seguintes Objetivos Educativos:
Objetivos Educativos

Indicadores

Criar um quadro de referencias que

Criaçao de quadro de

vise

desenvolver

nos

Alunos

referencias

competencias que lhes permitam

Aplicaçao do quadro de

assumir uma atitude crítica face ao

referencias

mundo que os rodeia

Avaliaçao e relato dos
resultados

Metas
Em 2019/2020
Em 2020/2021
Em 2021/2022
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Fomentar

uma

cultura

de

ensino/aprendizagem, promovendo a
qualidade do sucesso educativo a luz
das aprendizagens essenciais

Todos os Alunos
conhecerao as
aprendizagens essenciais

Desenvolver as capacidades físico-

30% dos alunos estao na

motoras, o gosto pela atividade física,

zona saudavel do

componente

fundamental

da

Em 2019/2020

FITescola®

formaçao do indivíduo e de um estilo

60% dos alunos estao na

de vida saudavel e fomentar a

zona saudavel do

educaçao para a saude

Em 2021/2022

Em 2020/2021

FITescola®
95% dos alunos estao na
zona saudavel do

Em 2021/2022

FITescola®
Aprimorar a utilizaçao da tecnologia

Introduçao do Plano

digital, tendo em vista a pronta

Tecnologico no 6º e no 8º

resposta aos desafios futuros

Em 2019/2020

ano de escolaridade)
Introduçao do Plano
Tecnologico nos
restantes anos de

Em 2020/2021

escolaridade)
Facultar
defendendo
diversidade

orientaçao
o

moral,

respeito

cultural,

pela

religiosa

e

genero de cada um

Organizaçao de duas
palestras sobre os
assuntos com peritos
Organizaçao de palestra
sobre os assuntos
Organizaçao de palestra
sobre os assuntos

Promover melhores condiçoes para a
organizaçao e gestao das diversas
atividades desenvolvidas no Colegio

Em 2019/2020

Implementaçao do plano
estrategico

Em 2020/2021

Em 2021/2022
Ao longo do
período de
vigencia do PE
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Incentivar a participaçao de toda a

Colaborar em Programas

comunidade educativa, cultivando o

de entidades externas

respeito

e

e.g. Junta de Freguesia

patrimonio em colaboraçao com a

Implementaçao de um

pelo

meio

ambiente

comunidade envolvente
Defender e proteger o patrimonio
cultural do CM e contribuir para a sua
divulgaçao ao exterior atraves do
Projeto das Coleçoes Visitaveis

programa proprio

Em 2019/2020 e
2020/2021
Em 2021/2022

Construçao do programa
Cultural “Coleçoes

Em 2019/2020

Visitaveis”
Implementaçao do
programa Cultural

Em 2020/2021

“Coleçoes Visitaveis”
Avaliaçao e reestruturaçao
do programa

Em 2021/2022

Promover a formaçao de pessoal

Participaçao individual

docente e nao docente, de acordo

em pelo menos uma açao

com plano a estabelecer, tendo em

de formaçao

vista a melhoria das competencias

Participaçao individual

Ao longo do

em pelo menos uma açao

período de

de formaçao

vigencia do PE

profissionais decorrentes do PE

Participaçao individual
em pelo menos uma açao
de formaçao
c. Operacionalização
A consecuçao dos Objetivos Educativos enunciados envolvera a dinamizaçao e o
controlo das inerentes atividades pelos principais responsaveis ao nível da
Direçao, do Serviço Escolar, da Estrutura de Coordenaçao e Supervisao
Pedagogica3, com particular incidencia nos Coordenadores de Departamento
Curricular e do 1º Ciclo, do Corpo de Alunos e dos Serviços de Apoio, no ambito
das suas atribuiçoes, tendo por base a seguinte operacionalizaçao:

3

De acordo com o Artigo 43.º (Articulação e gestão curricular) do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22Abr, «A articulação e gestão
curricular devem promover a articulação entre os docentes … são asseguradas por departamentos curriculares nos quais se
encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares … são coordenados por professores …, designados
pelo diretor.».
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Objetivos Educativos

Indicadores

Metas

Manter atualizados os Documentos

Ao longo da sua

Estruturantes do CM, de acordo com a

vigencia, entre 2019 e

regulamentaçao existente

100%

2022, a exceçao do
Projeto Curricular,
com atualizaçao anual

Acompanhar

os

Alunos,

criando

compromissos e metas escolares pela
definiçao dos objetivos intermedios

100%

Ao longo do período
de vigencia do PE

relacionados com o sucesso escolar
Promover

a

aprendizagem

das

Ciencias Sociais e Humanas
Promover

a

aprendizagem

da

100%

Ao longo do período
de vigencia do PE

40%

Em 2019/2020

40%

Em 2020/2021

20%

Em 2021/2022

das

60%

Em 2019/2020

línguas, com especial enfoque no

20%

Em 2020/2021

20%

Em 2021/2022

Matematica e das Ciencias Exatas

Promover

a

aprendizagem

Projeto Cambridge, na aprendizagem
do

Frances

e

na

progressiva

Introduçao da Língua e Cultura
Classica – Latim
Promover a cultura atraves das

Ao longo do período

expressoes (artes, musica, teatro,

de vigencia do PE

cinema), estimulando o gosto pela
estetica e a moral – dimensoes

100%

fundamentais da vida humana e da
visao humanista da realidade
Promover a participaçao dos Alunos
no desporto Escolar/ Federado

100%

Promover a utilizaçao generalizada da
Tecnologia

de

Informaçao

e

Ao longo do período
de vigencia do PE
Ao longo do período

100%

de vigencia do PE

Comunicaçao, e combater a iliteracia
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digital
Fomentar o espírito de camaradagem,
tolerancia, respeito mutuo e de defesa

100%

da dignidade

Ao longo do período
de vigencia do PE

Implementar o Projeto de Pedagogia
Inclusiva – com apoio do Gabinete de
Psicologia – aplicada em todos os

100%

níveis de escolaridade com vista a

Ao longo do período
de vigencia do PE

facilitar a vivencia no CM
Melhorar as condiçoes de trabalho e
aprendizagens

Levantamento, registo e
planeamento de açoes
Aplicaçao do Plano de
Melhorias

Entre 2019/2020
Em 2020/2022

Nomear os alunos para os cargos de
liderança, nomeadamente Graduados,
Chefes de Turma e Delegados do

100%

Ao longo do período
de vigencia do PE

Ambiente
Consolidar o Projeto de Liderança e
Valorizaçao

Pessoal

60%

sistematizado

curricularmente

Em 2019/2020

20%

Em 2020/2021

20%

Em 2021/2022

Ministrar a Instruçao de matriz Militar
assente

numa

sistematizaçao

curricular, coordenada com a tematica
da Cidadania e Desenvolvimento,

100%

Ao longo do período
de vigencia do PE

relevando o papel da Defesa Nacional
e das Forças Armadas
Promover açoes de formaçao contínua
para

pessoal

nomeadamente

docente,
na

incidindo

alteraçao

de

100%

Em 2022

paradigma com a Flexibilizaçao e
Autonomia Curricular
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Promover açoes de formaçao contínua
para pessoal nao docente

100%

Em 2022

d. Metas
De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22Abr, os Departamentos
Curriculares, enquanto principais estruturas de coordenaçao e supervisao
pedagogica, apoiam o Processo de Autoavaliaçao pela identificaçao dos objetivos
internos dos respetivos Grupos Disciplinares e prioridades para o ano letivo no
sentido da melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
− Garantir o Projeto Educativo, Projeto Curricular, Regulamento Interno e Plano
Anual de Atividades permanentemente atualizados.
− Assegurar em todos os níveis de ensino, taxas de sucesso escolar elevadas,
criando compromissos e metas escolares pela definiçao dos objetivos
intermedios relacionados com o sucesso escolar de 90%.
− Assegurar a taxa de sucesso na conclusao do 12º ano acima da media nacional
e superior a 90%
− Assegurar uma elevada taxa de ingresso no ensino superior na 1ª opçao,
superior a 75%.
− Manter parcerias educativas/projetos com universidades e outras instituiçoes,
publicas e privadas, nacionais ou estrangeiras.
− Assegurar atividades desportivas nas modalidades que integram o Desporto
escolar ou federado.
− Assegurar a qualidade da vivencia colegial, o cumprimento de regras, a
organizaçao e o funcionamento internos.
− Garantir boas condiçoes de trabalho e a vivencia interna dos Alunos, pessoal
docente, militar e pessoal nao docente.
− Assegurar visitas de Estudo ao longo do ano letivo.
− Assegurar participaçao em Seminarios, Coloquios, Palestras ao longo do ano
letivo.
− Assegurar as instalaçoes e as condiçoes de apoio pedagogico aos alunos e aos
docentes.
− Assegurar a oferta desportiva atraves da eventual construçao de novas
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instalaçoes e da beneficiaçao e recuperaçao das atuais.
− Assegurar elevado tempo efetivo de aula.
− Garantir a gestao do fluxo comunicacional entre Educadores - Pais/EE – Alunos
na plataforma de gestao escolar integrada.
− Assegurar a periodicidade da Revista do Colegio Militar.
− Assegurar a visibilidade do Colegio nos orgaos de comunicaçao social e redes
sociais.
− Garantir que o efetivo do Colegio Militar atinja valores superiores a 800 alunos,
no trienio 2019-2022.
− Garantir indicadores disciplinares com um elevado nº de alunos sem medidas
disciplinares sancionatorias superiores a repreensao agravada, assegurando
um elevado índice de classificaçoes de comportamento de Bom e Muito Bom.
− Garantir um grau de satisfaçao de todos os elementos da comunidade colegial
escolar.
− Assegurar a participaçao da Comunidade Colegial nas atividades específicas do
Colegio.
− Garantir o orgulho no Colegio, alicerçado no Exercito e na identidade nacional,
respeitando o meio ambiente e o patrimonio do País.
− Assegurar uma colaboraçao ativa com a Comunidade envolvente.
− Garantir a ligaçao com o Centro de Formaçao da area.
− Garantir acesso e frequencia de açoes de formaçao aos educadores em geral.
− Promover protocolos de cooperaçao com Instituiçoes de ensino Superior de
referencia.
− Estimular nos Alunos a pratica da solidariedade e do voluntariado.

IV. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. Estrutura Superior do Exército
O Colegio Militar depende, em termos funcionais e hierarquicos do Chefe de EstadoMaior do Exercito, atraves do Vice-chefe de Estado-Maior do Exercito e do seu
Diretor de Educaçao.
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2. Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM)
Instituiçao reconhecida de Utilidade Publica conforme Despacho da Presidencia do
Conselho de Ministros publicado no D.R. 2ª Serie, nº 272 de 25 de novembro de 1986.
O Protocolo de Cooperaçao entre o Colegio Militar (CM) e a AAACM assinado em 1
de Março de 2009, refere que um dos objetivos da AAACM e ”Defender os valores e
princípios do CM, a sua imagem junto da sociedade civil e da instituiçao militar e o
patrimonio moral, cultural e historico do Colegio” e estipula na sua Clausula 1ª como
seu objeto “definir, enquadrar e aprofundar as bases de cooperaçao entre o Colegio
Militar e a Associaçao de Antigos Alunos do Colegio Militar legitimado pelo cultivo
dos valores e princípios perpetrados e abraçados pelas partes signatarias”.
3. Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar
(APEEACM)
A participaçao das Associaçoes de Pais no sistema educativo e hoje uma realidade
incontornavel, tanto de direito como de facto. Assim, e com as naturais adaptaçoes
resultantes do seu específico regime, no Colegio Militar e garantida a expressao
efetiva aos direitos e deveres preconizados legalmente para as associaçoes de pais4,
nomeadamente no que se refere a sua participaçao no sistema educativo e adequada
posiçao institucional.
O PE do Colegio Militar pretende manter e aprofundar o espírito de dialogo e de
colaboraçao, atraves de uma relaçao institucional definida em regulamentaçao
propria, no pressuposto de que, quer a APEEACM, quer a AAACM, integrando com o
Colegio Militar a alargada comunidade designada de família colegial, visam os
mesmos destinatarios e tem, no essencial, objetivos convergentes. Em conjunto, sera
possível encontrar as melhores soluçoes pedagogicas e funcionais para o
desenvolvimento integral dos alunos.

4

Lei n.º 29/2006 de 4 de Julho
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V. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
O Projeto Educativo estara disponível na Internet, no site do Colegio Militar.
Antes da sua entrada em vigor, o Projeto Educativo sera divulgado aos docentes e nao
docentes. A divulgaçao aos alunos, pais/encarregados de educaçao sera feita no início
de cada ano escolar.
VI. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
O PE e assumido como um compromisso resultante de um consenso que envolve toda
a Comunidade Educativa do Colegio Militar.
A avaliaçao do PE privilegia a participaçao de todos os intervenientes no processo
educativo: oficiais, professores, alunos, famílias e outros agentes da Comunidade
Educativa.
As metodologias de avaliaçao, a utilizar ao longo do desenvolvimento do PE,
funcionarao como estrategias pedagogicas de responsabilizaçao dos intervenientes,
estruturadas de modo a permitir a sistematizaçao de resultados e a implementaçao de
açoes, de forma a melhorar os processos e a promover o sucesso educativo, expressao
da pratica assumida de formaçao contínua, de autoavaliaçao e de avaliaçao de
desempenho.
A avaliaçao do Projeto Educativo contempla a avaliaçao formal das estruturas e
atividades colegiais e a avaliaçao em contexto educativo do percurso dos alunos.
O processo de autoavaliaçao do Colegio Militar, implica a utilizaçao de diferentes
instrumentos na recolha de informaçao em diferentes situaçoes e assenta em termos
de analise nos indicadores e metas alocadas quanto a operacionalizaçao do Projeto
Educativo.
A analise dos resultados da avaliaçao permitira ao Colegio Militar desenvolver
melhorias no funcionamento das seguintes areas:
− Projeto Educativo do Colegio Militar;
− Projeto Curricular do Colegio Militar;
− Programa

de

atividades

curriculares,

de

complemento

curricular

e

enriquecimento curricular;
− Interaçao na Comunidade Educativa – Oficiais, Professores, Alunos, Encarregados
de Educaçao;

Página 28 de 29

Projeto Educativo do Colégio Militar
Triénio 2019-2020 a 2021-2022

− Organizaçao das atividades letivas;
− Gestao dos recursos.
O comportamento, as atitudes e os resultados escolares dos alunos, com relevancia para
a fase final do seu percurso escolar, permitem avaliar o Projeto Educativo do Colegio
Militar, pelo que estes parametros constituem um verdadeiro instrumento de
autoavaliaçao, com grande significado para os alunos, mas tambem para todos os
agentes educativos e para a comunidade em geral.

VII. CONCLUSÃO
O Projeto Educativo consagra a orientaçao educativa do Colegio Militar e vem ao
encontro de uma perspetiva de enriquecimento permanente da comunidade escolar,
fundada num espírito aberto, dialogante e reflexivo. Este documento, elaborado,
aprovado e avaliado pelos seus orgaos de Direçao, para um período de tres anos,
explicita os princípios, os valores, as estrategias e as metas segundo os quais o Colegio
Militar se propoe cumprir a sua funçao educativa.
Assente numa organizaçao curricular multifacetada e flexível, o Colegio Militar reune
as condiçoes para continuar a ser um espaço educativo de excelencia, que garanta a
formaçao integral dos seus alunos, o desenvolvimento da comunidade educativa e da
nossa sociedade.

O Diretor

Antonio Emídio da Silva Salgueiro
Cor Art Res
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