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P REÂMB ULO  
PROJETO EDUCATIVO 

O Externato João 

XXIII apresenta um 

projeto educativo 

singular, 

respeitando  

a memória da sua 

constituição  

e fortalecendo  

a sua identidade. 

 O Projeto Educativo é o documento estruturador da ação e funcionamento do 

Externato João XXIII. Instrumento de planeamento estratégico da escola e organizador 

da consecução das suas finalidades, é um guião para a comunidade educativa.  

O Projeto Educativo define a missão, a razão de ser, a finalidade, a referência e a cultura 

da escola, com os seus valores, normas e convicções. Nele estão, ainda, incorporados os 

princípios que definem a identidade do Externato João XXIII e o desenvolvimento de 

uma estratégia de ação.  

Em função do Projeto Educativo: 

 o Projeto de Desenvolvimento Curricular define as competências em torno das 

quais se organizará o projeto e os modos específicos de organização e gestão 

curricular tendo em consideração os currículos nacionais;  

 o Plano Anual de Atividades organiza as ações e identifica os recursos envolvidos 

para as concretizar;  

 O Regulamento Interno estabelecerá normativos disciplinares e outros, num 

conjunto coerente, aceite por todos, sem carácter discricionário, no qual se 

reconheça um instrumento de sociabilidade. 

De acordo com o Artigo 37º do DL 152/2013 de 4 de novembro que aprovou o Estatuto 

do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, a autonomia pedagógica 

consiste no direito reconhecido às escolas de tomar decisões próprias nos domínios da 

organização e funcionamento pedagógicos, designadamente da oferta formativa, da 

gestão de currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, orientação e 

acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e tempos 

escolares e da gestão do pessoal docente.  Neste sentido, o Externato João XXIII, no 

âmbito da sua autonomia pedagógica, apresenta um projeto educativo singular, 

respeitando a memória da sua constituição e fortalecendo a sua identidade.  

“Consulta não os teus medos, mas as tuas esperanças e os teus 

sonhos. Pensa não nas tuas frustrações, mas nas tuas 

potencialidades ainda não exploradas. Preocupa-te não com o que 

tentaste e falhaste, mas com o que ainda é possível fazer.” 
Papa João XXIII 



INTR OD UÇÃO  
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Toda a praxis do 

Externato João 

XXIII gira em 

torno de um único 

princípio:  

os alunos são os 

autênticos 

protagonistas.  

O Externato João XXIII é uma escola com um projeto educativo global, que inclui um 

percurso desde Educação Pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade. Encontra-se 

sediado na Rua Corsário das Ilhas, no Parque das Nações, em Lisboa. A sua realidade 

educativa é heterogénea, recebendo alunos oriundos de diferentes nacionalidades e 

promovendo uma diversidade cultural enriquecedora ao nível da formação das suas 

crianças e jovens.  

O atual Projeto Educativo do Externato João XXIII baseia-se nos valores que expressam 

a vontade do Papa João XXIII e na experiência de mais de 50 anos de ensino. Algumas 

características do carisma do Papa João XXIII inspiraram o nosso projeto, são elas:  

 a personalidade conciliadora; 

 o trato humilde, afável e simples; 

 o estilo cordial, fraternal e esperançado;  

 o decidido empenho pela paz e Justiça social.  

Estamos conscientes que é pela vivência diária que cada um de nós aprende a conhecer

-se e a respeitar-se, conhecendo e respeitando os outros, intervindo, transformando e 

tentando melhorar o mundo que nos rodeia. Nesta linha de pensamento, o Externato 

aposta no lema: “Ouro sobre azul - Ser, Saber, Crescer” constitui o lema do Externato 

João XXIII, que se desdobra em temas transversais que acompanham a consecução dos 

objetivos estipulados. Com efeito, todas as atividades assumem-se como ações 

intencionais decorrentes de temas transversais como a Ética, o Meio Ambiente, a 

Saúde, a Solidariedade, a Liberdade, a Tolerância, o Respeito, a Igualdade e a Justiça, 

conceitos fundamentais à democracia e à cidadania. Este ideário permitirá construir e 

apresentar um tema aglutinador que é concretizado no projeto de desenvolvimento 

curricular e no plano anual de atividades. 

Toda a praxis do Externato João XXIII gira em torno de um único princípio: os alunos são 

os autênticos protagonistas. O Aluno está, portanto, no centro do processo de ensino e 

de aprendizagem, o Externato procura a otimização das suas competências, estimula a 

excelência e o mérito. Articula-se com uma vertente de desenvolvimento pessoal, 

emocional e académico alicerçado na educação integral da pessoa comprometida com 
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INTRODUÇÃO  

A sua ação do 

Externato  

baseia-se em três 

eixos prioritários:  

Aluno, Família e 

Comunidade. 

os outros e com uma sociedade justa, inclusiva e democrática.  

O Externato João XXIII baseia a sua ação em três eixos prioritários – Aluno, Família e 

Comunidade – numa perspetiva de harmonização de procedimentos e valores, tendo 

definido um conjunto de processos e procedimentos pedagógicos que garantem 

elevadas performances nas atividades desenvolvidas com os alunos e nas relações com 

os seus encarregados de educação. 

O Projeto Educativo do Externato João XXIII reflete a visão dos membros da sua 

comunidade educativa e resultou de um processo interno alicerçado na captação de 

apreciações e sensibilidades de diferentes intervenientes.  



IDENTIDADE  
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PROJETO EDUCATIVO 

O Projeto Educativo 

assenta em duas 

figuras metafóricas: 

a figura da Família e a 

figura da Casa. A 

primeira coaduna-se 

com os Valores e 

Afetos, a segunda os  

conhecimentos. 

O Externato João XXIII assenta o seu Projeto Educativo em duas figuras metafóricas 

essenciais, a saber: a figura da Família e a figura da Casa. A primeira coaduna-se com a 

esfera dos Valores e Afetos, a segunda com a esfera dos Conhecimentos. Componentes 

fundamentais ao desenvolvimento de um ser humano pleno.  

Escola Família  

A Escola como Família procura ilustrar um Externato que tem como preocupação o bem

-estar dos seus alunos e a transmissão de valores. Procuramos que os nossos discentes, 

através de uma mimese, incorporem valores como o rigor, a disciplina, a 

responsabilidade, a autonomia e a fraternidade.  

Os afetos que temos com os nossos alunos prendem-se, acima de tudo, com os 

cuidados individualizados que temos para com cada um deles. Procuramos desta forma 

demonstrar o cuidado que deve ter para com os outros.  

A transmissão de Valores e Afetos pretende complementar a educação dos discentes, 

sendo uma extensão da família e uma componente primordial ao pleno crescimento da 

pessoa.  

Escola Casa  

A Escola como Casa procura ilustrar uma preponderância para o ensino dos 

conhecimentos associados com as disciplinas de Português e de Matemática, que 

usufruem de maior componente letiva. Estas tornam-se as bases, os pilares, 

fundamentais para a construção dos nossos discentes e do seu desenvolvimento 

intelectual. Contudo, uma casa, que necessita destas fundações imprescindíveis, não se 

constrói apenas e por si só com estes elementos. 

Assim, para ajudar na construção desta casa, que se quer bem alicerçada, mas também 

plena e funcional, com fortes estruturas de sustentação, o Externato João XXIII aposta 

na educação, desde a Educação Pré-escolar ao fim do 3.º Ciclo: do Inglês e da Educação 

Física, com especial enfoque na aprendizagem da Natação. Em seguida, e também 

desde a Educação Pré-escolar até ao 2.º ciclo, empenha-se no ensino das Artes, com 

especial enfoque na Música, na Expressão e Comunicação.  



Cada aluno tem 

um projeto  

de educação  

e atenção 

personalizado  

que dá corpo à 

sua identidade.  
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IDENTIDADE  

A partir do 1.º Ciclo, com a Introdução da Filosofia para Crianças, e nos posteriores 

ciclos, com a implementação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento - Prática 

Filosófica, procura-se propiciar os discentes com janelas para o mundo, dando-lhes a 

conhecer a sua própria voz e permitindo que desenvolvam as suas competências 

também enquanto cidadãos ativos.  

As ciências experimentais e restantes ciências humanas são cimento agregador que 

beneficiam os nossos alunos de conhecimentos sólidos, que lhes permitirão explorar o 

mundo e tornarem-se cidadãos do e no mundo e nas áreas de atuação que escolherem 

para si quando saírem do Externato, no 9º ano de escolaridade.  

Identidade do Aluno João XXIII 

No Projeto Educativo do Externato João XXIII, cada aluno tem um projeto de educação e 

atenção personalizado que dá corpo à sua identidade. Neste sentido, pretendemos 

desenvolver um Perfil de Aluno João XXIII com as seguintes características:  

 forte autoestima;  

 sólida formação de valores (rigor, disciplina, responsabilidade, autonomia e 

fraternidade) 

 hábitos e métodos de trabalho;  

 responsáveis e solidários;  

 possuidor de conhecimentos; 

 pleno de autonomia pessoal; 

Identidade do Docente João XXIII 

O docente João XXIII será o dinamizador, o criador de situações de aprendizagem, o 

facilitador do acesso ao conhecimento e o apoiante dos alunos na construção dos 

saberes. Aquele que cria a necessidade de aprender e desenvolve o gosto pela aquisição 

de conhecimentos, sem negligenciar os afetos. Parafraseando Henry Adams, “um 

professor afeta a eternidade” e se nós pudermos afetar os nossos alunos positivamente 

e ajudá-los a serem capazes de pensar e agir livremente, então seremos professores 

capazes! 



O Projeto assenta 

em critérios de 

eficácia, rigor e 

exigência.  

É um projeto 

centrado no Aluno e 

que visa a otimização 

das suas 

competências.  
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O Externato João XXIII assenta a sua oferta educativa num quadro de interação entre a 

Família, o Ministério da Educação e Ciência e o Aluno, no que diz respeito aos 

princípios orientadores do trabalho escolar, às exigências de garantia da qualidade 

pedagógica e científica e ao respeito pela individualidade de cada Aluno. Pretende-se 

desenvolver a formação integral do Aluno, proporcionando o desenvolvimento 

harmonioso e progressivo de todas as dimensões do ser humano e, por isso oferece 

uma formação integral desde a Educação Pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade.  

Procura-se acentuar o valor social da ação educativa, procurando respeitar o processo 

de crescimento individual, aceitando os riscos da liberdade, estimulando a consciência 

crítica e a autoestima, enfatizando o trabalho em equipa, fomentando a capacidade de 

inovar e criar, como resposta a um mundo em mudança e a um tempo de incertezas.  

O Projeto Educativo João XXIII assenta em critérios de eficácia, rigor e exigência. É um 

projeto centrado no Aluno e que visa a otimização das suas competências. Tendo em 

conta as necessidades e expectativas específicas da comunidade e do meio escolar que 

serve, o Externato João XXIII constrói o seu Projeto Educativo partindo e assumindo 

como visão a concretização do lema que nos caracteriza enquanto instituição: “Ouro 

Sobre Azul - Ser, Saber, Crescer” cujos alicerces assentam nas relações metafóricas: 

Escola-Família e Escola-Casa, anteriormente referidos. 

Preocupa-nos não só formar alunos que adquirem saber, dotados de espírito crítico e 

competentes, mas também cidadãos educados, com valores, atentos ao próximo, 

disciplinados, assertivos, respeitadores, responsáveis e autónomos. A finalidade 

suprema da educação que levamos a cabo consiste no desenvolvimento integral da 

pessoa do Aluno, em particular, e da de todos os membros da comunidade educativa, 

em geral. A motivação para o sucesso, entenda-se académico e pessoal, assume-se 

assim enquanto cultura de escola diária e transversalmente implementada. É um 

projeto que estimula a excelência e o mérito através da promoção do sucesso das 

aprendizagens de cada um dos seus alunos.  

A nossa visão compreende o recurso a instrumentos capazes de atender à dinâmica 

processual e não apenas aos desempenhos dos alunos, assumindo o processo de 



A visão do Externato 

João XXIII é ser  

uma referência  

de qualidade  

e de inovação a nível 

da educação,  

de afetos, de valores 

e no envolvimento 

com a família.  
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avaliação como um processo rigoroso, mas dando também enfoque à sua vertente 

qualitativa, pondo em prática o carácter educativo da avaliação. De um modo geral, a 

visão do Externato João XXIII é ser uma referência de qualidade e de inovação a nível da 

educação, de afetos, de valores e no envolvimento com a família.  

O Projeto Educativo reconhece a promoção das competências do século XXI, que 

passam pelo conhecimento científico, pelo espírito crítico e interventivo, pelo 

relacionamento interpessoal e pela criatividade.  



M ISSÃO 
PROJETO EDUCATIVO 

O Externato  

João XXIII  

propõe-se 

desenvolver 

o gosto pelo saber 

e pela descoberta.  

  

O Externato João XXIII centra-se no Aluno e nas suas aprendizagens e, em consonância 

com as famílias e alunos, assume como principal missão o acompanhamento e 

orientação dos seus discentes, procurando alavancar o objetivo máximo da excelência 

pessoal, social e académica. 

O Projeto Educativo do Externato João XXIII propõe um conjunto de atividades 

intrinsecamente adaptadas ao novo contexto de flexibilidade curricular e autonomia das 

escolas.  

A sua missão procura conjugar o respeito pela singularidade com a diversidade, 

procurando alargar horizontes pessoais e sociais, fomentando atividades, e visitas de 

estudo que preparam o aluno numa perspetiva globalizante.   

O Projeto Educativo do Externato João XXIII procura dar o seu contributo na formação e 

educação de alunos que contribuam para uma sociedade mais humanista, mais 

comprometida, mais responsável e mais justa, onde cada um seja capaz de delinear e 

orientar a sua própria vida. A escola procura a promoção da inclusão, valorizando o 

sucesso educativo de cada um e de todos, numa atitude de prevenção e de 

aperfeiçoamento dos dispositivos de diferenciação pedagógica.  

O Externato João XXIII propõe-se desenvolver, ainda, o gosto pelo saber e pela 

descoberta, fomentando uma visão estruturada e responsável que promova a 

sustentabilidade e a construção de um futuro melhor, mais justo e potenciador de 

habilidades e de oportunidades.  



O corpo docente 

do Externato João 

XXIII são um dos 

pilares da praxis 

educativa que 

promove os 

afetos, os valores 

e as competências 

cognitivas. 
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 O Externato João XXIII norteia a sua ação educativa por princípios que valorizam o 

esforço, a perseverança, a superação, o empenho, a autonomia, a responsabilidade e o 

trabalho em equipa. Este comprometimento entre a singularidade e a diversidade 

assenta na valorização da solidariedade e do respeito pelo outro e na criação de 

ambientes favoráveis à aprendizagem e à diversificação de atividades de carácter 

científico e social.  

O Externato João XXIII procura dar a melhor preparação e as melhores condições 

pedagógicas aos seus alunos, que são operacionalizadas através de diversas estratégias, 

que vão desde o reforço da carga letiva em disciplinas estruturantes ao 

acompanhamento individualizado dos alunos, aulas de apoio pedagógico para reforço 

de competências, prémios de mérito académico que estimulam e reconhecem o esforço 

académico, o espírito de iniciativa, atividades motivadoras, inovadoras e desafiantes, 

entre outras. Procura, também, manter um corpo docente estável, que assume, cada 

vez mais, um papel decisivo e influente nas aprendizagens dos alunos.  

A prática, a competência e a experiência pedagógica da equipa de professores que 

constitui o corpo docente do Externato João XXIII são um dos pilares desta praxis 

educativa que promove os afetos, os valores e as competências cognitivas. A relação 

pedagógica é profundamente marcada pela proximidade.  

Os princípios e valores do Externato João XXIII procuram o desenvolvimento 

harmonioso e progressivo dos alunos, focando a atenção não apenas nas competências 

cognitivas, mas também nas suas dimensões afetivas. Neste contexto, preconizamos:  

 Uma Escola de qualidade que favorece aprendizagens significativas;  

 Uma Escola “espelho” de boas práticas, de rigor e de qualidade e que procura 

resolver os seus problemas;  

 Uma Escola que desenvolve as capacidades de aprender a aprender e de 

aprender a ser para além do saber e do saber fazer (estimulando o 

autoconhecimento e a autonomia do aluno);  

 Uma Escola que incentive uma cultura de exigência: estudo/aprendizagem;  



VALORES E PRINCÍPIOS DA ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 
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A orientação 

educativa assenta 

substancialmente 

na articulação da 

escola com as 

famílias.  

 Uma Escola que favorece hábitos continuados de trabalho e reconhece o esforço 

diário;  

 Uma Escola que fomente e valorize uma sólida formação de valores;  

 Uma Escola promotora de saúde, que desenvolve fatores protetores da saúde, 

que proporciona a informação necessária à tomada de decisões e que facilita 

escolhas saudáveis, proporcionando também uma educação para os afetos. 

O Externato dispõe de um Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional que estende a 

sua ação aos alunos, aos professores e às famílias. O que lhe permite ter um olhar 

multifacetado da realidade educativa e contribui para um clima positivo e propício às 

aprendizagens pessoais e sociais. 

A orientação educativa assenta substancialmente na articulação da escola com as 

famílias que é operacionalizada de diversas formas e em diferentes momentos, numa 

relação de proximidade, de implicação e de transparência.  

Destaca-se o papel ativo do Aluno, sendo assumidamente valorizado o seu esforço, o seu 

empenho, o seu espírito de iniciativa, a sua criatividade, a sua responsabilidade 

individual e social e a sua capacidade de envolvimento no processo ensino-

aprendizagem. Os princípios e valores protagonizados no projeto educativo têm estado 

alicerçados na participação e envolvimento de todos os membros da comunidade 

educativa. 



Ação educativa 

inclusiva 

e abrangente 

caracterizada pela 

sua qualidade, com 

vista a promover o 

sucesso educativo. 
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 Constituem-se como orientações para a ação os seguintes objetivos: 

 1 - Cumprir os objetivos e as orientações do currículo nacional, assim como os 

estipulados nos documentos que orientam o processo ensino-aprendizagem e que 

decorrem da flexibilidade curricular e da autonomia pedagógica do Externato, 

nomeadamente, os Programas e Planos de Estudo das diferentes disciplinas;  

2 – Desenvolver uma ação educativa inclusiva e abrangente caracterizada pela sua 

qualidade, com vista a promover o sucesso educativo de todos e de cada um;  

3- Orientar e apoiar os docentes na organização da ação educativa, promovendo a 

partilha, a reflexão e a cooperação;  

4 - Monitorizar o processo ensino-aprendizagem para poder atuar, no sentido de 

potenciar as aprendizagens;  

5 - Incentivar uma participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem;   

6 - Fomentar nos alunos a curiosidade intelectual e procurar despertar o interesse por 

uma aprendizagem constante e permanente, ao longo da vida, explorando as suas 

motivações e os seus interesses;  

7 - Promover modos de trabalho que favoreçam a reflexão, a autonomia e o 

desenvolvimento de uma postura de responsabilidade;  

8 - Incentivar práticas que fomentem a adaptação a um mundo de transformações, 

estimulando a criatividade e a procura da inovação;  

9 - Desenvolver a formação integral dos alunos, proporcionando o desenvolvimento 

harmonioso e progressivo de todas as dimensões do ser humano;  

10 - Motivar para valores da cidadania e da sustentabilidade, suscitando a consciência 

das responsabilidades pessoais e interpessoais, na prossecução de uma cultura 

humanista;  

11 - Criar um clima de escola positivo e estável, gerador de um sentimento de pertença 

que reforce a motivação de todos;  

12 - Estabelecer e favorecer a ligação escola-aluno-família. 



AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  
PROJETO EDUCATIVO 

O Projeto será 

objeto  

de monitorização 

que orienta na 

reformulação  

das estratégias 

adotadas.  

O Conselho Pedagógico elabora, no final de cada ano letivo, o respetivo relatório de 

avaliação. Para a realização do mesmo é efetuada uma análise do relatório de avaliação 

final do Plano Anual de Atividades, do relatório final do Projeto de Desenvolvimento 

Curricular, dos relatórios dos Departamentos, dos Planos de Turma, dos resultados da 

avaliação interna e da externa, dos dados recolhidos aos alunos, encarregados de 

educação, docentes e não docentes através de questionários, narrativas abertas e/ou 

reuniões formais e informais.  

Na elaboração do relatório final ter-se-á em consideração os seguintes critérios:  

 a eficácia do projeto, pelo nível de concretização dos objetivos;  

 a coerência do projeto, pela congruência existente entre o processo e os produtos 

alcançados;  

 a pertinência do projeto, pela sua exequibilidade e adequabilidade;  

 a eficácia do projeto, pela utilidade e precisão que determinarão a sua validade.  

O Projeto será objeto de monitorização que orienta na reformulação das estratégias 

adotadas. Neste sentido, o Externato João XXIII procede a uma reflexão partilhada, 

tendo sempre presente as linhas orientadoras. Procedimento que será consubstanciado 

por um processo de autoavaliação e melhoria.  



Procuramos ser,  

e trabalhamos 

para ser,  

uma escola  

que prepara  

os alunos  

para serem  

OURO SOBRE 

AZUL. 
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 Com o PROJETO EDUCATIVO, o REGULAMENTO INTERNO e o PROJETO de 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR definimos a nossa essência e marcamos o nosso 

tempo e espaço. Enquadramo-nos nas estruturas que sustentam a 

contemporaneidade, apoiados na educação que perspetiva o futuro e ambiciona o 

progresso pessoal e académico dos nossos alunos. 

Procuramos ser, e trabalhamos para ser, uma escola que prepara os alunos para serem 

OURO SOBRE AZUL, acompanhando-os e conduzindo-os na sua formação enquanto 

cidadãos conscientes e atentos ao mundo que os rodeia. Através do projeto educativo 

do Externato João XXIII pretendemos que o aluno seja autónomo, responsável, 

conhecedor e fraterno. Esta identidade carece, necessariamente, da colaboração e 

compromisso da família. 

Assim, neste convívio humano, simples, fraterno e responsável, estabelecemos tarefas, 

e promovemos uma educação para valores, cultivando em cada Aluno a preocupação 

do SER. Pretendemos que os nossos alunos adquiram uma formação sólida em que o  

ser, o saber e crescer caminham lado a lado. Consideramos que crescer com valores é 

soletrar um futuro de excelência.  


