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I. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo (PE) do Colégio Militar é um documento de natureza
pedagógica e expressa a sua identidade e conceção educativa como
Instituição, estando de acordo com a legislação vigente. O PE centra-se na
gestão e organização do Colégio Militar, nos seus objetivos e nos meios que se
propõe pôr em prática para garantir uma adequada formação aos seus alunos.
O presente PE foi elaborado com a participação da Comunidade Colegial, num
formato único e abrangente, onde se procurou definir os princípios orientadores
que promovem o desenvolvimento intelectual, pessoal e social dos alunos do
Colégio Militar.

II. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

1. Síntese Histórica, Fundador e Patrono

O Colégio Militar nasceu em Oeiras em 1803, com o nome de Colégio de
Educação do Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria, tendo
como seu fundador o então Coronel Teixeira Rebello, comandante daquela
unidade militar sediada nas proximidades da fortaleza de S. Julião.
O Colégio Militar ocupou as instalações 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.
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O Fundador nasceu na freguesia da Cumieira, concelho de Santa Marta de
Penaguião, em 1750; 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 Secretário de Estado, fundador e primeiro diretor do
Colégio Militar.
2. Estrutura organizacional
Organização do Colégio Militar
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Organização do Colégio Militar
A organização atual do Colégio Militar decorre do Quadro Orgânico nº 07.04.02,
aprovado por Despacho de 02 de junho de 2015, de Sua Exª o General Chefe do
Estado-Maior do Exército sendo, genericamente, a seguinte:
A Direção do Colégio Militar é composta pelo respetivo Diretor, o Subdiretor, o
Gabinete de Apoio à Direção, a Secção de Pessoal, a Secção de Logística, o
Gabinete de Autoavaliação, os órgãos de Conselho e o Secretariado de
Admissões.
O Diretor e o Subdiretor são nomeados por escolha pelo General Chefe do
Estado-Maior do Exército, sendo o último escolhido após ser ouvido o Diretor.
Os Órgãos de Conselho, nomeadamente o Conselho Pedagógico, emitem
pareceres, no âmbito das suas competências, tendo em especial atenção o
apoio à Direção no que respeita aos objetivos específicos da ação educativa do
Colégio Militar.
O Serviço Escolar, como sistema funcional, tem a seu cargo a coordenação e a
ação executiva dos assuntos e atividades de ensino, admissão, exames dos
alunos e projetos envolventes do Ministério da Educação e Ciência ou outras
entidades exteriores.
O Corpo de Alunos tem como missão garantir o enquadramento do Batalhão
Colegial, sendo o órgão com a responsabilidade primária pela formação
comportamental dos alunos.
A Companhia de Serviços agrega um conjunto de órgãos de execução
responsáveis por manter as instalações e a vivência no interior do Colégio Militar
nas melhores condições.
Com vista ao desenvolvimento do PE, a organização, composição e as
competências dos diversos órgãos são fixados no regulamento interno do Colégio
Militar.
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III. O PROJETO EDUCATIVO COMO DOCUMENTO ORIENTADOR

O PE constitui a linha orientadora da ação educativa do Colégio Militar, nas suas
vertentes pedagógica, militar, ética e cultural, tendo como finalidade assegurar
a coerência e a unidade da ação educativa do Colégio Militar para o período
2016-2019.
Como documento orientador da ação pedagógica, o PE pretende ser um
instrumento facilitador da articulação e sequenciação dos diferentes níveis de
educação e ensino, bem como a expressão da especificidade da sua oferta
formativa procurando, assim, enquadrar e materializar o papel do Colégio Militar
na realidade da sociedade portuguesa.
O PE estrutura-se, tendo por referência os seguintes intervenientes essenciais no
processo educativo:
• Os Educadores, Militares e Funcionários Civis (docentes e não docentes);
• Os Alunos;
• Os Pais e Encarregados de Educação, através da Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar;
• Os Antigos Alunos, através da Associação de Antigos alunos do Colégio
Militar.
1. Identificação e Localização do Colégio Militar
O Colégio Militar é um estabelecimento militar de ensino não-superior, inserido
na orgânica do Exército, tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional, seguindo
as diretrizes pedagógicas emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência.
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O Colégio 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 Colégio Militar tem por missão assegurar uma sólida formação de matriz
militar, intelectual, técnica, física, moral e cívica, inspirada nas qualidades e
virtudes da vida militar, e na prossecução dos princípios fundamentais
definidos no Sistema Educativo Português, bem como relevar o papel da
defesa nacional e das Forças armadas na sociedade.
O Colégio Militar ministra os cursos do ensino Básico e do ensino Secundário, de
acordo com o Sistema Educativo Nacional, podendo ser frequentado por
filhos de militares e civis.
O Colégio 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 formação militar de base.
Funciona num sistema de ensino misto, num regime de frequência optativo,
entre externato e internato e exclusivamente em regime de externato para o
1º Ciclo.
O Colégio Militar é um Estabelecimento Militar de Ensino não-superior, de matriz
militar, tendo como referência a divisa “UM POR TODOS, TODOS POR UM”, a
qual resume os saudáveis conceitos dos valores colegiais impressos no Código
de Honra do Aluno.
Numa sociedade caracterizada pelo pluralismo e pelo princípio de que todo o
cidadão tem o direito de escolher a escola dos seus educandos, o Colégio
Militar assume a singularidade de um sistema de ensino assente em valores e
num espírito próprio e que este, se constitua como uma verdadeira mais-valia
por todos reconhecida, promovendo o desenvolvimento de um conjunto de
princípios e valores à luz da identidade nacional e das virtudes militares,
materializando, assim, um projeto educativo único na sociedade portuguesa.
São vetores principais da educação no Colégio Militar, o culto e o
desenvolvimento nos alunos do respeito pelos outros e os atributos da
solidariedade, autoestima, autonomia, coragem, lealdade e responsabilidade
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que, aliados a uma boa preparação intelectual, física e moral, permitem
afirmar-se como uma verdadeira escola de formação integral, com destaque
para a plena consciência dos seus direitos e deveres, respeitadores da pessoa
humana e do meio ambiente, defensores do património cultural e histórico da
sua Pátria, intervenientes e participativos nas responsabilidades sociais que a
cada cidadão compete.
Cumpridos os requisitos de admissão, o Colégio Militar pode ser frequentado
por qualquer cidadão, e o seu sistema de ensino pretende Educar pelos
"Valores", Liderar pelo "Exemplo" e Ensinar para o “Sucesso”.
O Colégio Militar desenvolve o seu PE de acordo com os princípios
orientadores (pilares do Conhecimento) definidos no relatório da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI:
 Aprender a Ser, o que pressupõe o desenvolvimento da autonomia, do
discernimento e da responsabilidade pessoal;
 Aprender a Conhecer, o que também significa aprender a aprender,
exercitando a atenção e a concentração, a memória e o pensamento;
 Aprender a Viver em Comunidade, o que implica compreender e respeitar
o outro, as diferenças e reconhecer as interdependências sociais.

3. Divisa e Código de Honra
Os alunos do Colégio Militar desenvolvem um conjunto de valores e princípios
intemporais consubstanciados na Divisa e no Código de Honra dos Alunos,
num quadro de compromisso e código deontológico por si reconhecido e que
materializa a relação da comunidade do Colégio Militar.

“DIVISA”
A divisa "UM POR TODOS, TODOS POR UM" representa a camaradagem e a
solidariedade que une toda a comunidade colegial, com especial relevância
para os Alunos e Ex-Alunos do Colégio Militar.
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“CÓDIGO DE HONRA DO ALUNO DO COLÉGIO MILITAR”

4. Percurso formativo
A escola materializa o início de um longo percurso formativo da criança,
constituindo-se num elemento fortemente influenciador da sua personalidade
e desempenho futuro.
Do entendimento de que se tornou pedagogicamente aconselhável
antecipar as responsabilidades formativas das sociedades atuais, leva o
Colégio Militar a iniciar a formação dos seus alunos no 1.º ciclo do Ensino
Básico. Considerando que a relação forte da família com o aluno e a sua
escola, constitui um dos pilares estruturantes formativos das crianças que
frequentam o 1.º ciclo, e dada a especificidade das suas idades, o Colégio
Militar constitui um modelo organizacional para os alunos do 1º ciclo
diferenciado dos demais, considerando-o como um “ciclo de iniciação” ao
projeto educativo do Colégio Militar, em regime de externato. Dentro deste
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princípio, os alunos do 1º ciclo assumem a condição de alunos do Colégio
Militar de pleno direito não integrando, no entanto, o Batalhão Colegial.1
Naturalmente que o 1.º Ciclo, pela sua própria natureza, constitui o início de
um percurso formativo que se pretende estável, coerente e coordenado com
os restantes ciclos e, como tal, deve ser conceptualizado e entendido num
processo educativo em crescente evolução. Incentiva-se assim, de forma
integrada e estruturada, os seus alunos a desenvolver, numa cultura de
exigência, em disciplina e no respeito pelo outro, o espírito crítico, de iniciativa,
de decisão e a capacidade de julgamento, a par de uma ótima preparação
intelectual, física e moral.
Terminado o 1.º ciclo, podem adquirir uma nova condição, passando a
integrar o Batalhão Colegial, dando assim início a um percurso em que o
conceito de “aluno” no Colégio Militar passa a ter um entendimento
específico, tendo em consideração a vivência, as tradições e os hábitos da
vida colegial em que se enquadram.
A partir do 2.º ciclo, todos os alunos do Colégio Militar e as suas famílias passam
a ter a opção de aderir ao regime de internato. O 2.º ciclo (5.ª e 6.º anos)
constitui o início de um percurso formativo com características muito próprias.
Admite-se um 2.º ciclo num universo de alunos muito heterogéneo, uns com
origem no 1.º ciclo do Colégio Militar, outros provenientes de estabelecimentos
de ensino com Projetos Educativos distintos. Num ambiente tão heterogéneo
(novos alunos do Colégio Militar/alunos com origem no 1º ciclo do Colégio
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 obrigações para com o Colégio Militar.
Assumindo o 1º ciclo como um ciclo de iniciação, 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 Colégio Militar e um “ciclo de adaptação”
para os novos alunos.

1 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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Neste quadro, o conceito de pedagogia inclusiva adquire relevância como
um referencial fundamental para uma adequada adaptação dos novos
alunos ao Colégio Militar. É também neste ciclo que o aluno inicia o seu
contacto com a educação militar, pela apreensão de um conjunto de regras
de conduta próprias da vivência colegial, na procura de um gosto pessoal e
de uma tomada de consciência do que significa “ser aluno do Colégio
Militar”.
O 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) constitui o início de um “ciclo de afirmação” dos
valores e princípios que norteiam o Colégio Militar, como sejam a promoção
da camaradagem, espírito de corpo, afirmação e consciência plena do
orgulho em “ser aluno do Colégio Militar”. O aluno começa, nesta fase, a
ganhar o seu espaço próprio na comunidade e a adquirir algumas
competências técnicas no âmbito da instrução militar, que lhe permitem ir
reforçando a relação entre o individual e o coletivo.
O Ensino Secundário (10.º 11.º e 12.º anos) constitui o “ciclo da consolidação”
do processo educativo do Colégio Militar, pela afirmação das competências
da Liderança e Cidadania. Neste quadro formativo é fundamental reforçar as
competências sociais, pelo que a formação específica em “Liderança e
Valorização Pessoal”, passa a ser uma relevante componente da oferta
formativa e de frequência obrigatória no Colégio Militar.
O percurso formativo do Colégio Militar culmina com os alunos do 12.º ano,
eventualmente também os do 11º ano, a exercer as funções de graduados,
tornando-os assim corresponsáveis 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 integração e de formação dos alunos
mais novos e, ao mesmo tempo, obter o sucesso escolar necessário à
progressão académica num futuro próximo. É no papel de graduados e nas
funções que exercem que reside muita da especificidade e identidade do
Colégio Militar, apresentando-se como um guia e um exemplo a seguir, o
legado das tradições, usos e costumes, o continuar de uma longa história de
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boas práticas e hábitos comportamentais, no estrito respeito pelas orientações
do seu fundador, o Marechal de Campo António Teixeira Rebello. O espaço e
a

vivência

colegial

proporcionam

aos

alunos

o

desenvolvimento

e

aprofundamento de novas amizades, do respeito e da cooperação,
contribuindo, de forma definitiva, para o desenvolvimento integral dos
mesmos.
Projeto Educativo do Colégio Militar

É 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 situações de vida,
encarar os desafios com redobrado otimismo e confiança no futuro.
Aos alunos do Colégio Militar são proporcionadas as condições necessárias
para obterem um ótimo aproveitamento, sendo relevante desenvolver de
forma continuada a cultura da excelência em proveito dos resultados
escolares.
Uma realidade a merecer permanente atenção é a conciliação entre as
exigências do currículo do Ministério da Educação e Ciência e o currículo
específico do Colégio Militar.
O currículo do Ministério da Educação e Ciência é cumprido integralmente,
sendo gerido com a margem de autonomia que a lei contempla para
qualquer escola do país. As normas de transição de ano, no Colégio Militar,
para além de seguirem as diretivas do Ministério da Educação e Ciência, têm
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também carácter específico, mediante despacho dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da defesa nacional e da educação e ciência.
No final de cada ano letivo, os alunos merecedores do 2º, 3º Ciclo e
Secundário são premiados através da atribuição de medalhas (ouro e prata)
de Aplicação Literária e de Aptidão Militar e Física, podendo ainda figurar no
Quadro de Honra do Colégio Militar no final de cada Período. No 1º Ciclo são
atribuídos prémios aos alunos que mais se destacarem. No final do ano letivo,
os alunos poderão integrar os Quadros de Mérito referentes ao 1º Ciclo.
Decorrente da sua natureza própria, consubstanciada no Decreto Lei
nº125/2015 (Estatuto dos EME) e particularizada no seu projeto educativo e na
decorrente vivência colegial, o Colégio Militar apenas pode aplicar o regime
disposto no Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro, que regula o apoio
especializado a alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter
permanente, no que diz respeito ao apoio pedagógico personalizado e às
adequações no processo de avaliação.
5. Visão
O PE do Colégio Militar pretende continuar a afirmar a Instituição como escola
de referência do sistema de ensino português, pela excelência de uma
formação integral alicerçada num projeto educativo assente nos valores
permanentes da identidade nacional e das virtudes militares. Mantém como
principal objetivo formar cidadãos solidários, com plena consciência dos seus
direitos e deveres, respeitadores da pessoa humana e do meio ambiente,
defensores do património cultural e histórico da sua Pátria, 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 união entre o
passado, o presente e o futuro, conjugando-se estes três estádios num todo
que se mantém perene e atual, numa saudável prática comum a várias
gerações.
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6. Valores Éticos
O Colégio Militar assume para com a sociedade um conjunto de valores que o
identificam

como

uma

instituição

com

Identidade,

Autonomia

e

Responsabilidade, assente em projetos fortes e marcantes orientado por
princípios e valores que servem como guias de comportamento e ação.
Assumindo a cultura, os valores e virtudes Militares, o Colégio Militar assume o
compromisso de desenvolver o seu projeto educativo consubstanciado nos
seguintes valores:


Patriotismo: Agir com nobreza, consagrando a sua entrega e dedicação
ao

amor

e

ao

engrandecimento

da

Pátria,

num

respeito

pela

multiculturalidade e pelo quadro de valores humanistas e civilizacionais
que caracterizam a Nação Portuguesa.


Sentimento da Honra e do Dever: Possuir uma conduta correta e digna,
cumprindo com convicção, em todas as circunstâncias, os compromissos
assumidos, ainda que com sacrifício pessoal ou coletivo, com lealdade,
com firmeza, com sinceridade e com correção. Honra e Dever constituem
os pilares da dignidade e da elevação do Homem.



Cidadania: Assumir dos direitos e deveres pelos quais qualquer cidadão
deverá pautar o seu relacionamento com a sociedade em que vive,
assentes no respeito pela liberdade do outro, num enquadramento jurídico
de um Estado de direito democraticamente constituído.



Liderança: Possuir a capacidade para motivar e orientar as pessoas a
procurarem e a desejarem ultrapassar os objetivos estabelecidos,
melhorando o ambiente e a organização onde se inserem.



Rigor: Cumprir com exigência, brio e profissionalismo a missão, os valores e
os deveres que nos são impostos.



Camaradagem: Materializada na divisa do Colégio Militar. Aceitar que os
objetivos individuais devem ser secundarizados em função do interesse
coletivo e ajudar coletivamente nas dificuldades de cada um sem,
contudo, perder o sentido da identidade pessoal,



Compromisso: Assumir a obrigação e desenvolver um forte sentimento de
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pertença para com o Colégio Militar, no respeito pelo seu passado,
presente

e

futuro,

promovendo

e

desenvolvendo

atitudes

e

comportamentos que promovam a imagem e o prestígio do Colégio
Militar.
7. Oferta Educativa
O Colégio Militar ministra o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e o Ensino
Secundário, de acordo com os planos de estudos determinados pelo Ministério
da Educação e Ciência.
Dentro do respeito pelas opções dos alunos e das suas famílias, os alunos do
Colégio Militar podem, a qualquer momento, transitar para uma outra escola
do sistema nacional de ensino, sendo por isso também avaliados de acordo
com o currículo nacional em vigor.
É assegurada a permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de
estudo, com vista a facilitar ao aluno a alteração do seu percurso formativo e
o prosseguimento de estudos noutro curso, no ano de escolaridade
subsequente. Para tal, o Colégio Militar divulgará anualmente a lista de
disciplinas da Formação Específica do 10.º, 11.º e 12.º anos em que os alunos
se poderão inscrever.
8. Objetivos Estratégicos
Garantir a especificidade e identidade do CM, designadamente na
educação de um universo de alunos de crescente heterogeneidade (1º Ciclo,
Interno/Externo e Masculino/Feminino), procurando manter o conjunto de
princípios e valores que determinam uma forma própria de estar e de ser dos
seus Alunos com maior exigência, disciplina, rigor e camaradagem.
Praticar um ensino eclético nas vertentes académicas, comportamental,
desportiva e cultural, vocacionado para a formação de futuros cidadãos
responsáveis e com capacidade de iniciativa e liderança em diferentes áreas
de atividade na nossa sociedade em geral e das Forças Armadas em
particular.
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Reforçar o Sistema de Autoavaliação. Sendo um processo em evolução, é
necessário desenvolver novas atitudes, ou seja, vencer algumas resistências e
principalmente o estigma da palavra avaliação e objetivar e pragmatizar os
resultados. Neste processo é muito importante a participação dos pais e
encarregados de educação e motivar os alunos para a tal “consciência do
sistema” e perceber que, com os seus contributos, são parte das soluções e
dinâmicas de melhoria do sistema de ensino do CM.
9. Linhas de Ação, Objetivos Educativos, Indicadores e Metas
No âmbito da dimensão do PE, são consideradas ações estruturadas, a partir
das quais se definem os objetivos educativos a operacionalização e se
elencam os indicadores de medidas e as metas a desenvolver, conforme se
apresenta:
a. Linhas de ação
A consecução do PE do Colégio Militar, envolverá a dinamização e o
controlo das inerentes atividades pelos principais responsáveis ao nível da
Direção, do Serviço Escolar, da Estrutura de Coordenação e Supervisão
Pedagógica, tendo por base as seguintes linhas de ação da componente
formativa, científica, pedagógica e militar:
 Manter um permanente acompanhamento da implementação do
quadro

normativo

decorrente

da

reestruturação

dos

EMES,

nomeadamente na melhoria do projeto educativo do CM relativas ao
1º Ciclo, ensino misto e o regime de frequência Interno-Externo, ao nível
pedagógico e das instalações de apoio.
 Acompanhar as atividades extracurriculares e a sua relação com o
projeto educativo e a matriz militar do projeto pedagógico numa
relação permanente de custo/beneficio.
 Melhorar o processo de gestão escolar, adotando sistemas adequados
de indicadores de educação e de gestão integrada, assentes em
tecnologias de informação.
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 Acompanhar as sucessivas reformulações dos Planos Curriculares de
Escola de acordo com as orientações do MEC para a revisão dos
programas do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
 Racionalizar e tornar mais eficiente a estrutura de coordenação
educativa e supervisão pedagógica.
 Reformular

a

estratégia

de

comunicação.

Proporcionar

uma

comunicação mais eficaz com os encarregados de educação e a
comunidade

colegial,

procurando

o

seu

compromisso

e

responsabilidade partilhada na educação dos respetivos alunos com
prioridade para os meios de comunicação existentes: reuniões de
coordenação, portal da internet; Revista do CM; Newsletter.
 Implementar um sistema de gestão da qualidade.
b. Objetivos Educativos
No Projeto Educativo do Colégio Militar (CM) para o triénio 2016/2017 a
2018/2019 foram identificados os seguintes Objetivos Educativos:
 Criar um quadro de referências que visem desenvolver nos alunos
competências que lhes permitam assumir uma atitude critica face ao
mundo que os rodeia.
 Fomentar uma cultura de ensino/aprendizagem, promovendo a
qualidade do sucesso educativo.
 Desenvolver as capacidades físico-motoras, o gosto pela atividade
física, componente fundamental da formação do indivíduo e de um
estilo de vida saudável e fomentar a educação para a saúde.
 Desenvolver no aluno atributos que reforcem a sua formação cívica, o
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, a sua capacidade
de se relacionar com os outros, visando a plena integração na
comunidade e o seu sentido de responsabilidade.
 Promover uma atitude criativa, inovadora, positiva e empreendedora
face à vida, a autonomia, a responsabilidade e a disciplina.
 Facultar orientação moral, defendendo o respeito pela diversidade
cultural e religiosa de cada um.
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 Promover melhores condições para organização e gestão das diversas
atividades desenvolvidas no Colégio.
 Promover a sociabilização e integração dos membros da comunidade
educativa, tanto a nível interno como com a sociedade civil.
 Promover e divulgar o Colégio reforçando a sua identidade e
projetando a sua Imagem enquanto escola de referência.
 Promover regulamentação de Admissão ao CM, e manutenção do
efetivo de alunos do Colégio.
 Permitir

aos

alunos

a

tomada

de

decisão,

formalizando

e

desenvolvendo a Liderança tendo como referência o quadro de
valores do CM e as virtudes militares.
 Criar um elevado grau de satisfação e incentivar a participação de
toda a comunidade educativa cultivando o respeito pelo ambiente e
património em colaboração com a comunidade envolvente.
 Promover a formação de pessoal docente e não docente, tendo em
vista a melhoria das competências profissionais decorrentes do PE.
c. Operacionalização
A consecução dos Objetivos Educativos enunciados, envolverá a
dinamização e o controlo das inerentes atividades pelos principais
responsáveis ao nível da Direção, do Serviço Escolar, da Estrutura de
Coordenação e Supervisão Pedagógica2, com particular incidência nos
Coordenadores de Departamento Curricular e do 1.º Ciclo, do Corpo de
Alunos e dos Serviços de Apoio, no âmbito das suas atribuições, tendo por
base a seguinte operacionalização:
 Manter atualizados os Documentos Estruturantes do Colégio Militar, de
acordo com a regulamentação existente.

Nos termos do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, «No sentido de reforçar a liderança da
escola e de conferir maior eficácia, mas também mais responsabilidade ao diretor, é -lhe conferido o poder de
designar os responsáveis pelos departamentos curriculares, principais estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica … o reforço da autonomia das escolas … exprime -se, em primeiro lugar, na faculdade de autoorganização da escola. Neste domínio, o presente decreto-lei estabelece um enquadramento legal mínimo,
determinando apenas a criação de algumas estruturas de coordenação de 1.º nível (departamentos
curriculares) com assento no conselho pedagógico e de acompanhamento dos alunos (conselhos e diretores
de turma).».
2
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 Acompanhar os alunos, criando compromissos e metas escolares pela
definição dos objetivos intermédios relacionados com o sucesso escolar.
 Promover a aprendizagem das ciências sociais e humanas.
 Promover a aprendizagem da matemática e das ciências exatas.
 Promover a aprendizagem das línguas.
 Promover a aprendizagem das expressões.
 Promover a participação no Desporto Escolar/federado.
 Fomentar o espírito de camaradagem, tolerância, respeito mútuo e de
defesa da dignidade.
 Implementar o Projeto de Pedagogia aplicada em todos os níveis de
escolaridade com vista a facilitar a vivência no Colégio Militar.
 Estimular

o

gosto

pela

estética,

produção

cultural

e

moral,

reconhecendo-as como dimensões fundamentais da vida humana.
 Melhorar das condições de trabalho e aprendizagens.
 Proporcionar à comunidade colegial a oportunidade de desfrutarem de
um período de férias balneares na Feitoria, em Oeiras junto à praia de S.
Julião da Barra, tendo o seu início após o final do ano escolar
 Continuar as ações de divulgação do Colégio Militar orientadas para as
admissões de novos alunos e incrementar um conjunto de atividades de
Comunicação e de Promoção de Imagem orientadas tanto para o
exterior como para o interior do Exército.
 Atualizar alguns aspetos do Regulamento de Admissão ao Colégio
Militar e efetuar um estudo continuado sobre as exigências do
calendário do concurso, em estreita sintonia com o calendário anual de
acesso

ao

ensino

básico

e

secundário

dos

estabelecimentos

congéneres.
 Nomeação dos alunos para cargos de liderança, nomeadamente
Graduações e Chefes de Turma.
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 Consolidar o Projeto de Liderança e Valorização Pessoal sistematizado
curricularmente.
 Ministrar a Instrução de matriz Militar assente numa sistematização
curricular.
 Promover ações de dinamização junto da Comunidade Colegial e da
comunidade envolvente.
 Promover ações de formação continua para pessoal docente.
 Promover ações de formação continua para pessoal não docente.
d. Indicadores e Metas
De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22Abr, os Departamentos
Curriculares, enquanto principais estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica3, apoiam o Processo de Autoavaliação pela identificação
dos objetivos internos dos respetivos Grupos Disciplinares e prioridades para
o ano letivo 2016/2017 no sentido da melhoria do processo de ensinoaprendizagem.
 Garantir o Projeto Educativo, Projeto Curricular, Regulamento Interno e
Plano Anual de Atividades permanentemente atualizados.
 Garantir os resultados da avaliação sumativa externa do ensino básico
e do secundário, entre 15% a 20% acima da média nacional, desde que
esta seja positiva; se negativa, 20% a 30% acima da média nacional.
 Assegurar em todos os níveis de ensino, taxas de sucesso escolar
elevadas, criando compromissos e metas escolares pela definição dos
objetivos intermédios relacionados com o sucesso escolar de 90%.
 Assegurar a taxa de sucesso na conclusão do 12º ano acima da média
nacional e superior a 75%.
 Assegurar uma elevada taxa de ingresso no ensino superior na 1ª opção,
superior a 60%.

De acordo com o Artigo 43.º (Articulação e gestão curricular) do decreto-lei anterior, «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.».
3
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 Manter parcerias educativas/projetos com universidades e outras
instituições, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras.
 Assegurar atividades desportivas e modalidades que integram o
Desporto escolar ou federado.
 Assegurar a qualidade da vivência colegial, o cumprimento de regras, a
organização e o funcionamento internos.
 Garantir boas condições de trabalho e a vivência interna dos alunos e
pessoal docente.
 Assegurar visitas de Estudo ao longo do ano letivo.
 Assegurar participação em seminários, Colóquios, Palestras ao longo do
ano letivo.
 Assegurar as instalações e as condições de apoio pedagógico aos
alunos e aos docentes.
 Assegurar a oferta desportiva através da construção de novas
instalações e de melhoramento das atuais.
 Assegurar elevado tempo efetivo de aula.
 Garantir a gestão do fluxo comunicacional entre Educadores - Pais/EE –
Alunos na plataforma de gestão escolar integrada.
 Assegurar a periodicidade da Revista do Colégio Militar e da Newsletter.
 Assegurar a visibilidade o Colégio nos órgãos de comunicação social.
 Assegurar as visitas de escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo.
 Assegurar a visibilidade do Colégio Militar na Internet.
 Assegurar o efetivo médio do Colégio Militar entre os 700 alunos no
triénio 2016 – 2019.
 Assegurar dos Rácios/Custos atingindo uma população discente de 750
alunos e de futuro com implementação de infraestruturas um rácio base
de sustentabilidade de 850.
 Garantir indicadores disciplinares com um elevado nº de alunos sem
medidas disciplinares sancionatórias superiores a repreensão agravada,
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assegurando um elevado índice de classificações de comportamento
de Bom e Muito Bom.
 Garantir um grau de satisfação de todos os elementos da comunidade
colegial escolar.
 Assegurar a participação da Comunidade Colegial nas atividades
específicas do Colégio.
 Garantir o orgulho no Colégio, alicerçado no Exército e na identidade
nacional, respeitando o meio ambiente e o património do país.
 Assegurar

uma

colaboração

mais

ativa

com

a

Comunidade

envolvente.
 Garantir a ligação com o Centro de Formação da área.
 Garantir acesso e frequência de ações de formação.

IV. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.

Estrutura Superior do Exército
O Colégio Militar depende, em termos funcionais e hierárquicos do Chefe
de Estado-Maior do Exército, através do Vice-chefe de Estado-Maior do
Exército e do seu Diretor de Educação.

2.

Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM)
Instituição reconhecida de Utilidade Pública conforme Despacho da
Presidência do Conselho de Ministros publicado no D.R. 2ª Série, nº 272 de 25
de Novembro de 1986.
O Protocolo de Cooperação entre o Colégio Militar (CM) e a AAACM
assinado em 1 de Março de 2009, refere que um dos objetivos da AAACM é
”Defender os valores e princípios do CM, a sua imagem junto da sociedade
civil e da instituição militar e o património moral, cultural e histórico do
Colégio” e estipula na sua Cláusula 1ª como seu objeto “definir, enquadrar
e aprofundar as bases de cooperação entre o Colégio Militar e a
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Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar legitimado pelo cultivo dos
valores e princípios perpetrados e abraçados pelas partes signatárias”.
Da Cláusula 3ª, ponto 17, decorre, como obrigação da AAACM “proceder
ao registo das tradições4 do CM e sua evolução... e propor as alterações à
Direção do CM.
3.

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio
Militar (APEEACM)
A participação das Associações de Pais no sistema educativo é hoje uma
realidade incontornável, tanto de direito como de facto.
Assim, e com as naturais adaptações resultantes do seu específico regime,
no Colégio Militar é garantida a expressão efetiva aos direitos e deveres
preconizados legalmente para as associações de pais5, nomeadamente no
que se refere à sua participação no sistema educativo e adequada
posição institucional”.
O PE do Colégio Militar pretende manter e aprofundar o espírito de diálogo
e de colaboração, através de uma relação institucional definida em
regulamentação própria, no pressuposto de que, quer a APEEACM, quer a
AAACM, integrando com o Colégio Militar a grande comunidade
designada de família colegial, visam os mesmos destinatários e têm no
essencial objetivos convergentes. Em conjunto, será possível encontrar as
melhores soluções pedagógicas e funcionais para o desenvolvimento
integral dos alunos.

V. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

O Projeto Educativo estará disponível na Internet, no site do Colégio Militar e na
intranet.
4 As Tradições do Colégio Militar resultam de práticas que têm alicerces decorrentes de Valores e Conceitos
vertidos no Código de Honra dos Alunos do Colégio Militar, que ao longo de mais de dois séculos têm
caracterizado gerações prestigiadas estabelecendo, entre elas, uma ligação que os faz constituir uma
Comunidade.
5
Lei n.º 29/2006 de 4 de Julho
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Antes da sua entrada em vigor, o Projeto Educativo será divulgado aos docentes
e não docentes. A divulgação aos alunos, pais/encarregados de educação será
feita no início de cada ano escolar.

VI. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

O PE é assumido como um compromisso resultante de um consenso que envolve
toda a Comunidade Educativa do Colégio Militar.
A avaliação do PE privilegia a participação de todos os intervenientes no
processo educativo: professores, oficiais, alunos, famílias e outros agentes da
Comunidade Educativa.
As metodologias de avaliação, a utilizar ao longo do desenvolvimento do PE,
funcionarão

como

estratégias

pedagógicas

de

responsabilização

dos

intervenientes, estruturadas de modo a permitir a sistematização de resultados e
a implementação de ações, de forma a melhorar os processos e a promover o
sucesso educativo, expressão da prática assumida de formação contínua, de
autoavaliação e de avaliação de desempenho.
A avaliação do Projeto Educativo contempla a avaliação formal das estruturas e
atividades colegiais e a avaliação em contexto educativo do percurso dos
alunos.
O processo de autoavaliação do Colégio Militar, implica a utilização de
diferentes instrumentos na recolha de informação em diferentes situações e
assenta em termos de análise nos indicadores e metas alocadas quanto à
operacionalização do Projeto Educativo.
A análise dos resultados da avaliação permitirá ao Colégio Militar desenvolver
melhorias no funcionamento das seguintes áreas:
 Projeto Educativo do Colégio Militar;
 Projeto Curricular do Colégio Militar;
 Programa de atividades curriculares e extracurriculares;
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 Interação na Comunidade Educativa - Professores, Oficiais, Encarregados
de Educação e Alunos;
 Organização das atividades letivas;
 Gestão dos recursos.
O comportamento, as atitudes e os resultados escolares dos alunos, com
relevância para a fase final do seu percurso escolar, permitem avaliar o Projeto
Educativo do Colégio Militar, pelo que estes parâmetros constituem um
verdadeiro instrumento de autoavaliação, com grande significado para os
alunos, mas também para todos os agentes educativos e para a comunidade
em geral.

VII. CONCLUSÃO

O Projeto Educativo consagra a orientação educativa do Colégio Militar, 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 órgãos de Direção, para um período
de três anos, explicita os princípios, os valores, as estratégias e as metas segundo
os quais o Colégio Militar se propõe cumprir a sua função educativa.
Assente numa organização curricular multifacetada e flexível, o Colégio Militar
reúne as condições para continuar a ser um espaço educativo de excelência,
que garanta a formação integral dos seus alunos, o desenvolvimento da
comunidade educativa e da nossa sociedade.

O Diretor
José Domingos Sardinha Dias
Cor Tir Art
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ANEXO A
CARATERIZAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

1.

Recursos Humanos
e. Alunos
Vão iniciar o ano letivo de 2016/2017, no Colégio Militar, alunos distribuídos
pelos 1.º 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário.
Ciclo

Nº Alunos

1º Ciclo

173

2º Ciclo

175

3º Ciclo

274

Ensino Secundário

148

Total

770

f. Professores
O Colégio Militar dispõe de um corpo docente civil e militar selecionado;
aproximadamente 75% dos professores pertencem ao MPCE, 24% são
requisitados ao Ministério da Educação e Ciência e 1% com contrato
administrativo de provimento. O corpo docente encontra-se integrado,
qualificado e dedicado.

Regime Contratação

Efetivo

MPCE

67

Requisitados

21

CAP

1
Total

89
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g. Militares
Categoria

Efetivo

Oficiais

24

Sargentos

18

Praças

52
Total

94

h. Civis
Categoria

Efetivo

Técnico Superior

2

Assistente Técnico

20

Assistente Operacional

68

Total
2.

90

Recursos Físicos /Materiais
As salas de aula estão distribuídas por três edifícios:
 Claustro: 22 salas de aula, em que se incluem 2 salas de Tecnologias
de Informação e Comunicação e 1 de Inglês; 1 minianfiteatro com
quadro interativo; 1 sala de acolhimento aos alunos externos.
 Pavilhão General Morais Sarmento: 12 salas de aula, 3 das quais
equipadas com quadros interativos; 2 salas para EV e ET, 2 salas de
Música; 1 Auditório com 400 lugares e 2 salas específicas para
atividades de complemento curricular.
 Zona Especifica do 1º Ciclo – 8 salas de aula, recreios interior e exterior,
Refeitório e salas de acolhimento.
 Pavilhão de Ciências, dispondo de três pisos: o primeiro dedicado à
Biologia, o segundo à Física e o último à Química. Está equipado com
o mais moderno equipamento laboratorial. As salas deste pavilhão
estão equipadas com material audiovisual e quadros interativos (1 por
piso).
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 CERTA (Centro de Energias Renováveis e Tecnologias do Ambiente)
dispõe de 1 sala para a realização de projetos com a mesma
finalidade.
 O Colégio Militar dispõe ainda de:


Salão Nobre/Biblioteca



Sala de Leitura;



Arquivo Histórico;



Sala de Armas;



Museu do Colégio Militar;



Museu de História Natural.

 Instalações desportivas constituídas pelas seguintes valências:
Ginásio; piscina coberta; pista de atletismo; campo de futebol de 11
relvado; campos para várias modalidades (futebol de 5, andebol,
basquetebol); pista para aeromodelismo; 2 tanques para remo; sala
de esgrima; picadeiro (coberto e descoberto) e cavalariças.
 Edifícios de Alojamento do Corpo de Alunos constituído por dois
edifícios principais (masculino e feminino). O edifício de alojamento
feminino dispõe de 3 tipologias de alojamentos, desde camarata a
“box” e quartos com salas de apoio. O edifício do alojamento
masculino aloja oito camaratas com salas de apoio; refeitório;
alojamento para oficiais e gabinetes de trabalho.
 Enfermaria constituída por consultórios médicos, sala de enfermagem,
atendimento e triagem, recobro e fisioterapia.
 Gabinete de Psicologia para intervenção psicológica e de ligação,
orientação vocacional e métodos de estudo.
 Vestiário Feminino constituído por dependências para troca de
fardamento e instalações sanitárias.

O Diretor
José Domingos Sardinha Dias
Cor Tir Art
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