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(RESUMO) 
 
Estrutura do Projecto Educativo 
 
 
- Quem somos? → Definição do Colégio 

- Onde estamos? → Caracterização do seu contexto 

- Que pretendemos? → Objectivos Gerais/metas 

- Como vamos actuar? → Estratégias de desenvolvimento 

- Como nos organizamos? → Estrutura organizacional 

- Como avaliamos o progresso? → Dispositivos de monitorização/ avaliação 
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 PARTE A – Enquadramento 
 
 
I. INTRODUÇÃO  

O presente Projecto Educativo (PE) do Colégio Militar (CM) concentra-se no 

desenvolvimento da organização escolar e diz respeito à gestão e organização do CM, 

expressando a sua identidade como Instituição, as finalidades que a norteiam, os objectivos 

que escolheu e os meios que se propõe pôr em prática para garantir a melhor aprendizagem 

dos alunos.  

O PE tem como finalidade definir os princípios orientadores que promovam o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos; nesse sentido, a ideia de que a educação e a 

formação se fazem ao longo da vida está no cerne das nossas preocupações. O conceito de 

educação ao longo da vida só pode ser entendido como uma construção contínua da 

pessoa humana, dos seus saberes, aptidões, da sua capacidade de discernir, agir e de fazer 

opções em liberdade. Por isso, o conceito de educação deve evoluir, ultrapassando as 

fronteiras de espaço e tempo em que o aluno completa o período de escolarização, para dar 

lugar a um processo de aprendizagem durante toda a vida. 

O PE é único e englobante, pois define a identidade/concepção educativa do CM, e está 

de acordo com o Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 115/A, de 1998.  

II. O PROJECTO EDUCATIVO COMO DOCUMENTO ORIENTADOR 

O PE constitui uma síntese de actividades/concepções e a linha orientadora da acção 

educativa, nas suas vertentes pedagógico-didáctica, militar, ética e cultural, destinado a 

assegurar a coerência e a unidade da acção educativa do CM para o período 2011-2013.  

O PE é um documento orientador da acção pedagógico-didáctica da comunidade 

educativa do CM, a todos os níveis hierárquicos e nas várias funções, sendo susceptíveis de 

observar e de exercer, na mais ampla acepção da palavra, a acção educativa. Apresenta-se 

enquadrado pela legislação vigente, por concepções e opções de natureza pedagógica e 

por um conjunto de princípios, valores, estratégias, metas e objectivos, segundo as quais o CM 

se propõe cumprir a sua função educativa. Assume-se como um documento de carácter 

pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade colegial, estabelece a 

identidade própria da instituição, através da adequação do quadro legal em vigor; apresenta 

um modelo geral de organização e os objectivos pretendidos pela instituição; e, enquanto 
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instrumento de gestão, é ponto de referência orientador da coerência e unidade da acção 

educativa. Pretende ser um projecto aglutinador das áreas curriculares de natureza disciplinar, 

curriculares de natureza não disciplinar e de complemento curricular; constitui um projecto 

dinamizador de actividades escolares (curriculares e extra-curriculares), da intervenção do CM 

na realidade circundante, da acção do meio envolvente no CM e da sua interdependência. 

Procura ser, também, um instrumento facilitador da articulação e da sequencialização dos 

diferentes níveis de educação e ensino.  

O PE estrutura-se tendo por referência os cinco intervenientes essenciais no processo 

educativo:  

� O Sistema Educativo;  

� O Corpo Docente e o Corpo de Alunos;  

� Os Alunos e os Alunos graduados;  

� Os Auxiliares e Assistentes de acção educativa;  

� Os Pais e Encarregados de Educação.   

 
2.1 Identificação do Colégio Militar 
 

 
O Colégio Militar é um estabelecimento de ensino público, inserido na orgânica do Exército, 

tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional a funcionar em regime de internato e externato e 

seguindo as directrizes pedagógicas emanadas pelo Ministério da Educação. 

2.1.1. Localização 
 

 

 O Colégio Militar localiza-se desde 1873 no edifício da Luz, sito no Largo da Luz, Freguesia de 

Carnide, concelho de Lisboa,  
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2.1.2. Missão e Atribuições 

O Colégio Militar é um estabelecimento militar de ensino, que tem como desígnio facultar aos 

seus alunos uma sólida formação intelectual, ética, física e militar, tendo como referência a divisa 

“UM POR TODOS E TODOS POR UM”, a qual resume os saudáveis conceitos dos valores colegiais 

impressos no Código de Honra do Aluno.  

O Colégio Militar ministra os cursos dos  2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário, 

destinados a filhos de militares e civis e em regime de internato e externato; assegura a sua 

formação militar de base e proporciona aos alunos uma educação integral, baseada numa sólida 

educação moral, intelectual e física, e assegura a sua formação militar de base. Dinamiza a 

competência, a criatividade e a autoconfiança dos jovens, à luz dos valores permanentes de 

identidade nacional e das virtudes militares, visando o seu ingresso no Ensino Superior e 

preparando-os social e profissionalmente para a vida, de acordo com os seguintes princípios:  

� Cumprir os objectivos e os conteúdos programáticos fixados pelo Ministério 

da Educação, bem como os procedimentos relativos à matrícula dos alunos e 

à avaliação escolar;  

� Criar hábitos de trabalho e de estudo de modo a desenvolver nos alunos competências 

alargadas que lhes permitam assumir uma atitude crítica, criativa e inovadora 

enquanto factores estruturantes de uma cidadania responsável;  

 

� Facultar orientação moral, defendendo o respeito pela diversidade cultural e religiosa 

de cada um;  
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� Promover, de acordo com a autonomia do CM, a oferta de actividades de 

complemento curricular culturais e físicas.  

 
(Quadro Orgânico 5.8.702 da 3.ª Rep./EME, aprovado por Despacho de 21 de Setembro de 
1993)  

2.2. Caracterização da Comunidade Educativa 

 

   2.2.1. Alunos 

Frequentaram o ano lectivo de 2010/2011, no Colégio Militar, 372 alunos distribuídos pelos 2º 

e 3º Ciclos e Ensino Secundário. 

 

Encarregados de 

Educação 
Interno Externo Total 

Civis 208 2 210 

Forças Armadas 90 1 91 

Forças Segurança 47 2 49 

CIV MDN 10 1 11 

PALOP 11 - 11 

Total 366 6 372 

 

Distribuição dos alunos 

 Alunos 

2.º Ciclo  98 

3.º Ciclo 183 

Ensino Secundário 91 

 

   2.2.2. Professores  

O CM dispõe de um corpo docente civil e militar seleccionado; 67% dos professores 

pertencem ao QPCE e 33% são requisitados ao Ministério da Educação. O corpo docente 

encontra-se perfeitamente integrado, qualificado e dedicado.  

- Sexo 
 

Sexo Docentes 
Feminino 42 
Masculino 31 

 
- Média Etária 

Docentes Idade 
Feminino 45 
Masculino 45 
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   2.2.3. Pessoal Não Docente 

 

Militares 

Categoria  

Oficiais 28 

Sargentos 21 

Praças 48 

Total  97 

 

Civis 

Categoria  

Assistente Principal 1 

Assistente Técnico 23 

Assistente Operacional 53 

Total  77 

 

 

 

   2.2.4. 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 Sala para investigação através da Internet; 1 minianfiteatro 

com quadro interactivo; 

� Pavilhão Novo: 12 salas de aula, 3 das quais equipadas com os quadros interactivos; 2 salas 

para EVT, 3 salas de Música; 1 Auditório com 400 lugares e 2 salas específicas para 

Actividades de Complemento Curricular; 

� 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 interactivos (1 

por piso). Salienta-se a existência de salas de Área de Projecto. 

� CERTA (Centro de Energias Renováveis e Tecnologias do Ambiente) dispõe de 2 salas para a 

Mecanotecnia e para a realização de Projectos com a mesma finalidade.  
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O Colégio Militar dispõe ainda de 

� Salão Nobre da Biblioteca, dotado de um espólio variado e riquíssimo;   

� Sala de Leitura;  

� Arquivo Histórico;  

� Sala de Armas ;  

� Museu do Colégio Militar;  

� Museu da Ciência; 

� Museu de História Natural.       

 
 

 As instalações desportivas são constituídas pelas seguintes valências:  

Ginásio; piscina coberta; pista de atletismo; campo de futebol de 11 relvado; vários campos 

para modalidades diversas (futebol de 5, andebol, basquetebol); pista para 

aeromodelismo; 2 tanques para Remo; sala de esgrima; picadeiro (coberto e descoberto) e 

cavalariças.  

 

O Edifício de Alojamento do Corpo de Alunos é constituído por  

Oito camaratas com salas de apoio; refeitório; alojamento para oficiais e 

gabinetes de trabalho.  

 
 
 
 
 
III. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO  

3.1. Síntese Histórica, Fundador e Patrono  

O Colégio Militar teve berço em Oeiras, com o nome de Colégio de Educação do 

Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria no ano de 1803, 

pela mão do então Coronel Teixeira Rebelo, comandante daquela 

unidade militar sediada nas proximidades da fortaleza de S. Julião.  

O Fundador nasceu na freguesia da Cumieira, concelho de Santa 

Marta de Penaguião, em 1748; 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 director do Colégio Militar.   



 

Projecto Educativo 2011/2013 

                                                                                                                          Página 10_ de _28  
   

O Colégio Militar tem como Patrono Afonso de Albuquerque, cuja personalidade é tida 

como modelo de vida e de acção. Nasceu em Alhandra, no ano de 1453, e faleceu a 16 de 

Dezembro de 1515 em Goa. Foi Segundo governador da Índia e um brilhante militar e político, 

sendo considerado o maior governador da Índia. Constitui figura incontornável da História 

Universal.  

3.2. Código de Honra 

CÓDIGO DE HONRA DO ALUNO DO COLÉGIO MILITAR 

1. Amar e honrar a Pátria;  
 
2. Dignificar a farda que enverga; 
 
3. Cultivar a disciplina; 
 
4. Dedicar à sua formação todo o seu esforço e inteligência; 
 
5. Ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus actos; 
 
6. Praticar a camaradagem sem denúncia nem cumplicidade; 
 
7. Ser modesto no êxito, digno na adversidade e confiante face às dificuldades; 
 
8. Ser generoso na prática do bem; 
 
9. Repudiar a violência, a delapidação e o despotismo; 
 
10. Ser sempre respeitador, afável e correcto. 
 

 
 
 
 

3.3. Divisa  

 
A divisa "UM POR TODOS, TODOS POR UM" representa sinteticamente a tradicional 

camaradagem e a solidariedade que une todos os Alunos e Ex-Alunos do CM. 
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IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
4.1. Organização e Gestão do CM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
4.2. Oferta Educativa 
 

O Colégio Militar lecciona o 2.º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º Anos), 3.ºciclo do Ensino 

Básico (7º, 8º e 9º Anos) e o Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos dos Cursos Cientifico 

Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Sócioeconómicas de Línguas e 

Humanidades de acordo com os planos de estudos determinados pelo Ministério da 

Educação. Oferece ainda aos seus alunos 

� Estudos Específicos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Inglês e História e 

Geografia de Portugal para o 2.º Ciclo e no Secundário para as disciplinas com Exame 

Nacional;  

� Estudos Gerais;  

� Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);  

� Apoio para alunos a frequentar Português Língua Não Materna; 

� Apoio para alunos que revelem maiores dificuldades na aquisição de competências, se 

possível individualizado; 

� Apoio aos alunos que revelarem dificuldades de aprendizagem, através de um plano de 

recuperação;  
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� Disciplinas de Formação Integral como Instrução Militar, Equitação e Esgrima;  

� Actividades de Complemento Curricular (ACC): Musica, Artes Gráficas e Plásticas, 

Expressão Dramática, Mecanotecnia e Robótica, Oficinas de Escrita, Jogos de Simulação e 

Maquetismo/Modelismo, Clube de Matemática, Clube de Física e Química, Equitação, 

Esgrima, Ginástica, Pentatlo Moderno, Atletismo, Basquetebol/Voleibol, Futebol, Rugby.  

 

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.    

 
4.3. Âmbito Institucional  

4.3.1. Estrutura Superior do Exército 

 
O Colégio Militar depende, em termos funcionais e hierárquicos, do Chefe de Estado-Maior 

do Exército, através do Comando de Instrução e Doutrina e do seu Director de Educação.  

4.3.2. Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM)  

 
Fundada em 23 de Outubro de 1903, refere-se, no Art.º 3 dos seus Estatutos, que a 

Associação tem por fins “além das acções de filantropia que estão na sua origem, a 

consolidação e o fortalecimento dos laços de solidariedade que unem os antigos e actuais 

alunos do Colégio Militar e a intransigente defesa da instituição e no que ela consiste, nos seus 

princípios, valores e tradições”.  

4.3.3. Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar 
(APEEACM) 

 
A Lei n.º 7/77 de 1 de Fevereiro regulamenta a “actividade das associações de pais e 

encarregados de educação”. O Decreto-Lei n.º 372/90 de 27 de Novembro pretende “dar 

expressão efectiva aos direitos e deveres inerentes à participação das associações de pais no 

sistema educativo, bem como garantir-lhes adequada posição institucional”.  

Pretende este PE manter e aprofundar o espírito de diálogo e de colaboração, através dos 

canais estabelecidos em regulamentação própria, no pressuposto de que quer o CM quer a 

APEEACM visam, no essencial, os mesmos objectivos e os mesmos destinatários. Em conjunto, será 
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possível encontrar as melhores soluções pedagógicas e funcionais para o desenvolvimento da 

acção formativa que se procura animar junto dos nossos educandos. Deste modo, só um 

trabalho e um relacionamento leais e cooperantes poderão contribuir para a resolução dos 

problemas dos alunos, do CM e da comunidade educativa.  

V. ACÇÃO ESTRATÉGICA  
 
5.1. Orientação Educativa  
 

Ao longo dos anos lectivos, o CM procura desenvolver nos alunos o espírito crítico, de 

iniciativa, de decisão e a capacidade de julgamento, aliados a uma boa preparação 

intelectual, física e moral, que permitam desenvolver os atributos da coragem, lealdade e 

responsabilidade, bem como espírito de missão e de sacrifício.  

No Colégio Militar o conceito de “Curso” tem um entendimento específico, tendo em 

consideração a vivência, as tradições e os hábitos da vida colegial em que se enquadra. 

Desde o primeiro dia que os alunos do mesmo “Curso” convivem, interagem e partilham 

experiências, sendo referenciados na comunidade colegial como um aluno do seu “Curso” e 

menos vezes da “turma”. Funcionalmente, e por questões didácticas, os alunos são 

organizados em turmas para maior rendibilidade nas aprendizagens e funcionamento 

especifico em ambiente de sala de aula. Em todos os restantes momentos, enquadram-se em 

ambiente de “Curso”.  

Desde o internato, o “Curso” ocupa o mesmo espaço nas Companhias, Camaratas e 

Refeitório, quer no seu enquadramento nos Pelotões em que, intencionalmente, são distribuídos 

(não se respeitando necessariamente a organização da turma), quer em actividades 

didácticas no exterior (visitas culturais ou desportivas). Desta característica resulta uma vivência 

e partilha muito mais sólida  e coesa de todo o “Curso”.  

Da experiência acumulada ao longo dos anos, constata-se que a influência da interacção 

do “Curso” em cada um dos alunos é muito mais marcante do que a influência da “turma” a 

que pertencem. Este conceito de “Curso” tem-se revelado mais benéfico pela pluralidade de 

experiências na comunicação inter-pares, por ser necessariamente mais abrangente e 

enriquecedor. 

Este processo culmina, nos dois últimos anos do percurso escolar dos alunos, com a sua 

responsabilização em várias funções de graduados, inserindo-os, assim, no processo educativo. 

A mesma metodologia permite obter resultados que são considerada uma verdadeira auto-

avaliação anual do projecto educativo, com grande significado para os alunos.  

Como graduados, enfrentam um enorme desafio: a responsabilidade de enquadrar e de 
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participar, de forma activa, 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 mística do CM, ao não permitir desvios comportamentais que ponham em 

causa a integridade física ou a dignidade humana, no estrito respeito pelas orientações do seu 

fundador, o Marechal de Campo António Teixeira Rebelo. O espaço e a vivência colegial 

proporcionam aos alunos o desenvolvimento de novas amizades, do respeito e da 

cooperação, contribuindo, de forma definitiva, para o desenvolvimento integral dos mesmos. É 

neste ambiente que se aprende a estudar, a liderar, a respeitar e a ser respeitado, a assumir 

responsabilidades e a desenvolver o autocontrolo, competências estas que permitem, nas 

diferentes situações de vida, encarar os desafios com redobrado optimismo e confiança no 

futuro.  

Uma realidade a merecer permanente atenção é a conciliação entre as exigências do 

currículo do Ministério da Educação e o currículo específico do CM. O currículo do Ministério 

da Educação 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 CM, para além 

de seguirem as directivas do Ministério da Educação, têm também carácter específico, de 

acordo com o despacho – conjunto que as rege.  

(Vide Anexo 1 - Despacho conjunto dos Ministérios da Defesa Nacional e da Educação n.º 

275/2006.)   

 
Os alunos do CM 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.  

Aos alunos do CM são proporcionadas as condições necessárias para obterem um óptimo 

aproveitamento, sendo, no final de cada ano lectivo, premiados os melhores 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.  

5.2. Valores  

O aluno do Colégio Militar é formado no sentido de se tornar um cidadão solidário, com 

plena consciência dos seus deveres e direitos, respeitador da pessoa humana e do meio 

ambiente, defensor do património cultural e histórico da sua Pátria, interveniente e 

participativo no que toca às responsabilidades sociais.  
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A vida colegial, no seu todo, 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 actual, numa saudável prática comum a várias gerações, a que apenas os alunos 

deste Colégio sabem corresponder, assumindo os valores que integram o Código de Honra. 

Inspirado nas virtudes militares, nomeadamente a coragem, a lealdade, a honradez, a 

camaradagem, o espírito de servir, o amor à Pátria e uma rigorosa e exigente disciplina em 

todas as actividades, o Código de Honra do Aluno do Colégio Militar assume-se como um 

conjunto de valores de orientação da vivência colegial.    

 
 

PARTE B – Aplicação do Projecto 
 
 
VI. PLANO DE ACÇÃO  
 
 
6.1. Princípios Orientadores 
  
 

Convictos de que a Educação deve contribuir para o desenvolvimento integral do ser 

humano, esta não se centra apenas na aquisição de conhecimentos, mas também no 

desenvolvimento de diferentes competências, nomeadamente as que envolvem o sentido 

estético e crítico. Assim, aquando da construção do PE do CM, foram tidos em conta 3 dos 4 

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 

memória, a atenção e o pensamento; 

- Aprender a viver em comunidade, o que implica compreender o outro, as diferenças e 

percepcionar as interdependências. 

   
 6.2. Objectivos/Metas   

 

Para atingir estes objectivos, é necessário encontrar soluções imaginativas e credíveis, 

demonstrar ser e procurar ser um colégio coeso, coerente e disciplinado, sendo que a obra 

realizada é global e cumpre uma vocação na qual esta instituição se estrutura.  

Deste modo, foram identificados os seguintes Objectivos Gerais que expressam os resultados 
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esperados e as metas que revelam os comportamentos desejados. 

6.1.1. Objectivos Gerais do Processo Ensino-Aprendizagem 

 
� Apoiar as iniciativas que visem a melhoria do regime colegial vigente e, em simultâneo, 

elaborar a regulamentação interna (Guia do Aluno); 

�  Melhorar significativamente o aproveitamento escolar dos alunos;  

� Estimular o trabalho e a aprendizagem, quer individual quer em grupo;  

�  Promover o aumento do número de candidatos através da participação e  realização de 

várias actividades que projectem para o exterior a imagem de rigor e qualidade do CM;  

� Promover acções e iniciativas tendo em vista a produção de publicações, artigos e 

documentação de carácter científico e pedagógico pelos docentes do CM, assim como a 

sua participação em encontros com o mesmo objectivo;  

� Promover o domínio e a utilização das tecnologias de informação e de comunicação por 

parte de toda a comunidade educativa;   

� Formar uma consciência ecológica em toda a comunidade colegial;  

� Criar e manter o espírito de corpo entre toda a comunidade que serve ou serviu o CM, a 

qual encontra neste espaço um local de reunião, de apoio e de saudável camaradagem;  

� Projectar para o exterior a imagem do CM (Plano de Comunicação); 

� Criar as condições necessárias para a implementação e o desenvolvimento do processo 

de Avaliação de desempenho dos docentes; 

� Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em vista a melhoria das 

competências profissionais decorrentes do PE, bem como a sua satisfação pessoal; 

�  Fomentar a educação para a saúde. 

 
6.1.2. Objectivos Gerais Organizacionais 

 
� Melhorar as instalações e as condições trabalho de todos os servidores do Colégio; 

 
� Continuar as acções de divulgação das CM orientadas para as admissões de novos alunos, 

e incrementar um conjunto de actividades de Comunicação e de Promoção de Imagem 

orientadas tanto para o exterior como para o interior do Exército;  

 

� Actualizar alguns aspectos do Regulamento de Admissão ao CM e efectuar um estudo 

continuado e profundo sobre as exigências do calendário do concurso, em estreita sintonia 

com o calendário anual de acesso ao ensino básico e secundário dos estabelecimentos 

congéneres;  
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� Desenvolver uma rede informática no CM para garantir o funcionamento em  

paralelo de uma Rede Administrativo-Logística e de uma Rede Académica/Escolar;  

 
 

� Fomentar uma cultura de ensino/aprendizagem que recorra, sempre que possível, ao uso 

das tecnologias de informação e comunicação, as quais devem constituir base 

fundamental de suporte ao processo de ensino/aprendizagem;  

 

� Melhorar a oferta desportiva através da construção de novas instalações e de 

melhoramento das actuais.  

 
 
6.3. Instrumentos de operacionalização do PE 
 

Ao nível operacional, o PE requer, para a sua concretização, a elaboração do Projecto 

Curricular do Colégio Militar (PCCM) e do Projecto Curricular de Turma (PCT), considerados 

como instrumentos de Gestão Pedagógica do Colégio, pois desenvolvem uma cultura de 

auto-avaliação e reflexão, bem como o trabalho em equipa dos professores e de outros 

intervenientes no processo educativo.  

6.3.1. Projecto Curricular do Colégio Militar (PCCM)  

 
O PCCM, entendido como um conjunto de decisões, define as opções e as 

intencionalidades pedagógico-didácticas próprias, articuladas para, de forma coerente, 

concretizarem as orientações do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, 

constituindo um modo específico de organização e gestão curricular adequadas ao contexto 

específico do CM.    

  Constitui o PCCM o primeiro nível de operacionalização do Projecto Educativo e define, 

em função do Currículo Nacional e do Projecto Educativo, o nível de prioridades do Colégio e 

as competências essenciais e transversais em torno das quais se organiza o projecto e os 

conteúdos a trabalhar em cada área curricular.  

  O PCCM é tido como um elemento de concretização do PE e inclui o Plano Anual de 

Actividades (PAA) que prevê estratégias e recursos para o implementar; visa directamente a 

acção educativa para a qual traça orientações precisas e modalidades de actuação em 

consonância com o PE; O PCCM é elaborado e avaliado pela Direcção e pelo Conselho 

Pedagógico.  
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Áreas Curriculares 
próprias do CM 

Áreas não Curriculares/Actividades próprias do CM 

 
 
 
 
 
• Instrução Militar  
• Equitação  
• Esgrima  

• Revista do CM 
• Classe Especial de Ginástica 
• Tradições Colegiais 
• Saraus gimno-desportivos 
• Orfeão 
• Encontro de Coros 
• Estágio de graduados 
• Abertura Solene do Ano Lectivo 
• Récita dos alunos do 11.º ano 
• Cerimónias festivas do Dia do Colégio 
• Semana de Campo do 11.º Ano 
• Viagem de fim do 2.º Ciclo – 6.º Ano 
• Viagem de fim do 3.º Ciclo – 9.º Ano 
• Viagem dos alunos finalistas 
• Baile de Gala do Colégio Militar 
• Jumping 
• Garraida 

 

Os principais objectivos do PCCM são 

• Estimular o aproveitamento didáctico dos recursos educativos do CM e do meio em que se 

insere;  

• Facilitar a interacção das actividades lectivas e não lectivas entre as turmas;  

• Promover a realização de actividades de complemento curricular, de ocupação dos 

tempos livres e de animação sócio-educativa;  

• Promover a participação dos Encarregados de Educação na vida do CM;  

• Incentivar a abertura ao meio envolvente, aprofundando as relações com a comunidade;  

• Promover relações com outras escolas;  

• Propor planos de formação contínua para o pessoal docente e não docente (sendo esta 

uma competência do Conselho Pedagógico);  

• Promover as medidas organizativas e as iniciativas de formação necessárias à 

implementação do PE.  

 

6.3.2. Projecto Curricular de Turma (PCT)  

Elaborado pelo conselho de turma, responde à especificidade de cada turma, 

permitindo a realização da articulação curricular (horizontal e vertical) entre conteúdos e 

áreas curriculares e/ou disciplinares. É a este nível que se deverão encontrar as estratégias 

de sucesso para os alunos da turma, distintas de acordo com as necessidades 
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diagnosticadas, e proceder à contextualização dos saberes, designadamente através do 

contributo das áreas curriculares não disciplinares de Área de Projecto e de Estudo 

Acompanhado. Assim, procura dar- -se sentido e coerência aos saberes multidisciplinares 

(pluri-, inter- e transdisciplinaridade).  

O PCT operacionaliza-se em função de uma dada turma e dos seus alunos. É elaborado 

pelo Conselho de Turma “de acordo com o perfil da turma”, sendo assim, adequado ao 

grupo de alunos a que se destina.  

6.3.3. Regulamento Interno do Colégio Militar (Guia do Aluno)  

 

Instrumento fundamental de desenvolvimento e operacionalização do Projecto 

Educativo, encontra-se no terceiro nível de operacionalização do PE e é o documento que 

define o funcionamento do CM, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação educativa e dos serviços de apoio educativo, contemplando 

os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar. Este documento está em 

conformidade com o estabelecido neste PE.  

6.4. Projectos e Programas 

Os projectos e os programas apresentados neste PE, que a Direcção se propõe continuar e 

desenvolver durante a sua vigência, constituem o último nível de operacionalização: 

� Revista Colégio Militar – A revista do CM tem uma publicação quadrimestral e inclui válidas 

contribuições, reportagens e trabalhos elaborados pelos diversos membros da grande 

Família Colegial. Estas contribuições apresentam-se sob a forma de reportagens, discursos, 

relatos de acontecimentos, cerimónias, representações, campeonatos, ou ainda como 

artigos “espontâneos”, elaborados por iniciativa própria dos autores e não necessariamente 

ligados a eventos ocorridos no CM.   

 

� Newsletter – Boletim informativo referente a actividades, acontecimentos e representações 

internas, distribuído através de mensagem electrónica, com periodicidade semanal. 

 

� Desporto Escolar – Projecto instituído pelo Ministério de Educação que visa especificamente 

a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o 

entendimento do desporto como factor de cultura, estimulando sentimentos de 

solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade. 
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� Eco-Colégio – O Eco-Escolas é um Programa que pretende encorajar acções e reconhecer 

o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental. 

Com a participação neste projecto, pretendemos promover a sensibilização para a 

educação ambiental e o desenvolvimento sustentável dos recursos, de forma a 

desenvolver a consciência para o meio nos rodeia, despertando o gosto pelo ambiente 

natural e pela biodiversidade e fomentando o pensamento criativo e cooperativo. 

 

� Escola-Electrão – O Projecto Escola-Electrão, promovido pela Amb3E (Associação 

Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos), com a 

colaboração do Ministério da Educação, pretende sensibilizar os alunos e a comunidade 

escolar para o correcta recolha e  encaminhamento dos Resíduos Eléctricos e Electrónicos 

(REEE), pelo efeito combinado de acções de divulgação e da participação num concurso 

inter-      -escolas. 

 

� Projecto dos EME´s – O Colégio Militar desenvolve, juntamente com os outros 

Estabelecimentos Militares de Ensino (Instituto de Odivelas e Instituto Pupilos do Exército), 

actividades como o Sarau Gimnodesportivo, o Concurso de Ditado e o Encontro de Coros. 

Os alunos do Colégio também participam nas Cerimónias de carácter militar, 

nomeadamente nas Comemorações do Dia de Portugal, do Dia do Exército e do Dia do 

Comando de Instrução e Doutrina. 

 

� Twist – a tua energia faz a diferença – é um projecto da EDP, dirigido aos alunos do ensino 

secundário, cujo objectivo é a sensibilização para o tema da eficiência energética e 

alterações climáticas. As equipas de Twisters, em representação da Colégio, são 

constituídas por um grupo de 4 ou 5 alunos e o respectivo professor coordenador. 

 

� Canguru Matemático – “Canguru Matemático sem Fronteiras” é um concurso que decorre 

simultaneamente em vários países participantes e em todas as escolas concorrentes, sem 

recurso a calculadoras, apenas com lápis, papel e a cabeça a trabalhar.  

O objectivo principal é incentivar e estimular cada vez mais jovens para a Matemática. As 

questões são de escolha múltipla e o grau de dificuldade vai aumentando à medida que se 

avança na prova. É um concurso que compreende alunos do 5.º ao 12.º ano. 

 

� 11 e 12 Horas de Gestão – é um projecto dirigido exclusivamente aos alunos do 11.º e 12.º 

anos  do Curso de Ciências Socioeconómicas. Com uma forte vertente empreendedora, o 

jogo consiste numa série de provas teórico-práticas que abordam as áreas da Gestão 
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(Estratégia), do Marketing, das Finanças e Contabilidade e da Gestão e Engenharia 

Industrial (Equipamento e Tecnologia). O principal objectivo do jogo passa, assim, pela 

concepção de um pequeno plano de negócios em que os alunos terão de colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos na área socioeconómica. 

 

� Plano de Matemática II – pretende-se, com este plano, que o ensino da Matemática seja 

mais atractivo para os alunos, recorrendo a actividades de carácter lúdico, interactivo e 

investigativo. Estas actividades proporcionarão aos alunos novas formas de aprendizagem, 

podendo, desta forma, ensaiar a Matemática através de estratégias cativantes, tendo em 

vista promover o sucesso escolar. 

 

� Fiz’ART - O Fiz’ART é um projecto artístico, desenvolvido pelos alunos do 8.º Ano do Colégio 

Militar, que culmina com a exposição dos trabalhos realizados no âmbito da disciplina de 

Educação Visual. Pretende ser também um espaço de encontro e de debate entre artistas 

e estudantes do Colégio Militar, incluindo habitualmente a exposição de obras de artistas 

consagrados, mesas redondas, palestras e outras iniciativas tendo como tema a Arte. 

 

� SupertMatik - O objectivo deste jogo é completar a palavra “supert” respondendo 

acertadamente, por cálculo mental e no menor intervalo de tempo, às expressões 

numéricas que aparecem em cada carta. Joga-se com um baralho especial, em grupos 

de duas ou mais pessoas e cada baralho tem mais de 540 expressões numéricas com 

diferentes graus de dificuldade, adaptadas ao nível de escolaridade dos alunos do 1.º ao 

9.º Ano. 

 

� CERTA – Centro de Energias Renováveis Tecnologia e Ambiente – Neste centro, os alunos do 

3.º Ciclo e do Secundário desenvolvem actividades concernentes ao estudo das energias 

renováveis e a construção de protótipos para o aproveitamento das mesmas, tais como o 

carro, o forno ou destilador solares. 

 

� Outros Projectos – A Direcção pode considerar oportuna a participação em projectos 

divulgados pelo Ministério da Educação, no decorrer de cada Ano Lectivo, sempre que os 

objectivos estiverem de acordo com o PE . 

 

� Projecto Interno – Anualmente o Conselho Pedagógico decidirá o Tema de escola, no 

âmbito da Área Projecto, a desenvolver no ano lectivo seguinte. 
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� Feitoria – Os alunos do CM têm a oportunidade de desfrutar de um período de férias 

balneares que funciona por turnos de duas semanas, acompanhados por Oficiais do CM, 

no aquartelamento do Colégio Militar em Oeiras junto à praia de S. Julião da Barra, tendo o 

seu inicio após o final do ano escolar. 

 

 

VII. HORIZONTE TEMPORAL  

 

Este Projecto Educativo deve atingir os objectivos a que se propõe nos próximos três anos 

lectivos – 2010/2013. 

 

 

VIII. DIVULGAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 

   

A consolidação da identidade do CM, no começo do terceiro centenário da sua 

existência, passa pela vontade de continuar a afirmar-se como uma escola de qualidade no 

contexto dos estabelecimentos de ensino existentes em Portugal. É este o grande desafio que 

estará sempre em evolução e aberto a constantes melhorias.  

Tendo em vista a divulgação do CM e do seu Projecto Educativo, cumpre intensificar e 

aperfeiçoar estratégias adequadas: utilização, de forma sistemática, nos próximos três anos, de 

todos os instrumentos e recursos disponíveis, nos quais se incluem a Revista do Colégio Militar, 

Newsletter e os órgãos de comunicação social; visita de escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

promoção do sítio do CM na Internet (www.colegiomilitar.pt); outras iniciativas, com o apoio e 

em coordenação com as Associações de Antigos Alunos, de Pais e Encarregados de 

Educação e entidades que sejam reconhecidas pelo CM.  

 
IX. AVALIAÇÃO DO PROJECTO 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 
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permitir a sistematização de resultados e a implementação de acções, de forma a melhorar os 

processos e a promover o sucesso educativo.   

 
A avaliação do PE implica a utilização de diferentes instrumentos na recolha de informação 

em diferentes situações e estrutura-se numa auto-avaliação do CM, assentando nos seguintes 

termos de análise:  

�  Nível de concretização do PE e modo como se preparam e concretizam as  

aprendizagens dos alunos;  

�  Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência  

      escolar e dos resultados no desenvolvimento das aprendizagens escolares dos  

 alunos;  

� Actividades dos departamentos e grupos disciplinares;  

�  Orientação, objectivos e metas a atingir;  

� Nível de execução da actividade dos Coordenadores de Ano e Directores de Turma;  

� Ambiente educativo;  

� Desempenho dos órgãos de apoio e funcionamento das estruturas escolares; 

� Inquéritos executados. 

 

A análise dos resultados da avaliação permite à Direcção do CM desenvolver melhorias no 

funcionamento das seguintes áreas:  

- Projecto Educativo do CM;  

- Projecto Curricular do CM;  

- Projecto Curricular de Turma;  

- Programa de Actividades Curriculares;  

- Interacção na Comunidade Educativa - Professores, Oficiais, Encarregados de Educação, 

Alunos;  

- Organização das Actividades Lectivas;  

- Gestão dos recursos.  

 
9.1. Metodologia 

 
As linhas orientadoras da avaliação do Projecto Educativo têm como objectivo assegurar a 

melhoria das aprendizagens e das práticas educativas. O sucesso da implementação dos 

projectos e a sua avaliação é tarefa de todos. Tendo como referência os objectivos expressos, 

a avaliação interna, como instrumento de análise, reflexão e melhoria dos processos, deve 
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incidir particularmente nos resultados obtidos pelos alunos e nos processos utilizados, 

envolvendo necessariamente o Conselho Pedagógico, que os analisa e toma as acções 

necessárias.  

A avaliação realizar-se-á de acordo com a calendarização e com base nos instrumentos 

constantes no quadro que se segue:  

 

Actividade 
Instrumento de 
Avaliação 

Responsável Calendarização 

Actividade dos 
Grupos Disciplinares 

Relatórios 
Delegados de 

Disciplina 
Final do ano lectivo 

Resultados da 
Avaliação Escolar 

Estatísticas de 
avaliação dos 

alunos/e outros 

Serviço Escolar Final de cada 
período Final do 

ano lectivo 

Actividades lectivas e 
não lectivas 

Inquéritos aos 
pais (sobre as 

actividades 
lectivas) 

Serviço Escolar Anualmente 

Coordenação 
/Direcção de Turma 

Relatórios 

Coordenadores/ 
Directores de 

Turma 
Representante 
dos Projectos / 

ACC 

Final do ano lectivo 

Projectos / 
Actividades de 
Complemento 

Curricular 

Relatórios/ 
Inquéritos 

Professor 
responsável pela 

actividade 
Final do ano lectivo 

Serviços 
Especializados de 
Apoio Psicológico 

Relatórios 
Equipa do Apoio 

Psicológico 
Final do ano lectivo 

Clima Educativo 
Inquérito a 

professores/ 
oficiais 

Serviço Escolar Anualmente 

Projecto Curricular de 
Turma 

Relatório Director de Turma Final do ano lectivo 

Projecto Curricular do 
CM 

Relatório 
Conselho 

Pedagógico 
Final do ano lectivo 

Relatório Anual do 
Corpo de Alunos 

Relatório Corpo de Alunos Final do ano lectivo 

Centro de Recursos 
do Conhecimento 

(Biblioteca, 
Mediateca) 

Relatórios/ 
Inquéritos 

Coordenador  de 
Instalações 

Final do ano lectivo 
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X. CONCLUSÃO  

 

Procuramos, com este Projecto Educativo do Colégio Militar, formalizar um compromisso no 

sentido de optimizar os objectivos, as estratégias, os recursos e os processos de avaliação, com 

vista à realização de novas aprendizagens e, assim, contribuir para o desenvolvimento integral 

dos alunos e para o desenvolvimento da comunidade educativa.  

A elaboração do PE teve por base as orientações decorrentes da legislação que rege o 

funcionamento do Sistema Educativo e um quadro de princípios, valores e tradições do CM, 

centrado no desenvolvimento dos alunos.  

O Projecto Educativo consagra a orientação educativa do CM, vem ao encontro de uma 

perspectiva de enriquecimento permanente da comunidade escolar, fundada num espírito 

aberto, dialogante e reflexivo. Este documento, elaborado, aprovado e avaliado pelos seus 

órgãos de gestão, para um período de três anos, explicita os princípios, os valores, as 

estratégias e as metas segundo os quais o CM se propõe cumprir a sua função educativa.  

Atendendo à organização curricular multifacetada e flexível, alicerçada num conjunto de 

práticas, o CM reúne as condições para continuar a ser um espaço educativo de excelência, 

que garanta a formação integral de jovens e contribua para o desenvolvimento sustentado da 

nossa sociedade.  
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A. ANEXOS 

 Anexo  -Despacho conjunto n.º 275/2006 

     Ministérios da Defesa Nacional e da Educação 

Despacho conjunto n.º 275/2006. – As determinações legais respeitantes ao ensino básico e 

secundário, nomeadamente as definidas no Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, e no 

Despacho Normativo n.º 15/2005, de 28 de Fevereiro, entre outros, provocaram a desactualização 

das regras fixadas no despacho conjunto de 26 de Maio de 1988 do Ministério da Defesa Nacional 

e do Ministério da Educação, impossibilitando a sua aplicação aos alunos dos estabelecimentos 

militares de ensino, Colégio Militar, Instituto Militar dos Pupilos do Exército e Instituto de Odivelas. 

Tendo em conta os princípios que orientam a avaliação de aprendizagens definidos pelo 

Ministério da Educação, considera-se que os cursos ministrados nos estabelecimentos militares de 

ensino devem reger-se pelas normas de orientação pedagógica daquele Ministério, de modo a 

assegurar a completa equivalência aos ministrados noutros estabelecimentos de ensino oficial 

congéneres. Importando, porém, salvaguardar as características específicas daqueles 

estabelecimentos, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 32 615, de 11 de 

Dezembro de 1942, no artigo 4.º do Decreto n.º 34 093, de Novembro de 1944, e no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 42 632, de 4 de Novembro de 1959, determina-se o seguinte:  

 

I – Disposições gerais:  

1 – Nos estabelecimentos militares de ensino Colégio Militar, Instituto Militar dos Pupilos do 

Exército e Instituto de Odivelas são observadas as normas relativas à avaliação das 

aprendizagens definidas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos 

estabelecimentos de ensino oficial e, ainda, as condições constantes do presente despacho 

visando a aprovação e transição de ano no âmbito de cada um dos estabelecimentos militares 

de ensino.  

2 – Nos estabelecimentos militares de ensino vigora o regime de classe.  

 

II – Transição de ano:  

Ensino básico:  

3 – Os alunos do 5.º ao 8.º anos de escolaridade transitam para o ano imediato quando 

obtiverem classificação igual ou superior a 3 em todas as disciplinas e menção não inferior a 

Satisfaz na área de projecto ou em todas menos duas, desde que não integrem 

cumulativamente as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  
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4 – Os alunos referidos no n.º 3 não transitam de ano se obtiverem classificação inferior a 3 na 

mesma disciplina ou Não Satisfaz a Área de Projecto em dois anos consecutivos. 

 5 – Os alunos do 9.º ano de escolaridade são admitidos a exames e aprovados nos termos das 

normas definidas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos estabelecimentos de 

ensino oficial.  

Ensino Secundário:  

6 – Os alunos do 10.º e 11.º anos de escolaridade transitam para o ano imediato nos termos das 

normas estipuladas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos estabelecimentos de 

ensino oficial desde que, por força do regime de classe em vigor nos estabelecimentos militares 

de ensino, possam matricular-se em todas as disciplinas do novo ano.  

7 – Em virtude do regime de classe previsto no n.º 2 do presente despacho, o aluno que, para 

efeitos de transição ao ano imediato, repetir o 10.º ou 11.º anos de escolaridade deverá obter 

aprovação em cada uma das disciplinas do ano que repete. Nas disciplinas em que o aluno já 

tenha obtido aproveitamento prevalecerá a classificação mais elevada.  
 

8 – Os alunos do 12.º ano de escolaridade são aprovados nos termos do disposto nas normas 

definidas pelo Ministério da Educação para a generalidade dos estabelecimentos de ensino 

oficial.  

9- Em virtude do regime de classe previsto no n.º 2 do presente despacho, o aluno que repetir o 

12ºano de escolaridade deverá obter aprovação em cada uma das disciplinas do ano que 

repete. Nas disciplinas em que o aluno já tenha obtido aproveitamento prevalecerá a 

classificação mais elevada.  

III – Disciplinas próprias dos estabelecimentos militares de ensino: 

 10- As especificidades próprias dos estabelecimentos militares de ensino permitem que, sem 

prejuízo dos planos curriculares definidos pelo Ministério da Educação, sejam ministradas outras 

disciplinas ou cursos e tomadas as providências de diversa natureza favoráveis à melhor 

preparação escolar dos alunos e à sua formação moral, cívica e, quando for o caso, militar.  

11 – No Colégio Militar, a frequência da instrução militar é obrigatória e conta para efeitos de 

aprovação e transição de ano.  

12 – No Instituto Militar dos Pupilos do Exército a instrução militar é obrigatória, mas não conta 

para efeitos de aprovação e transição de ano.  

13 – No Instituto de Odivelas, a instrução militar é ministrada em regime de voluntariado e não 

conta para efeitos de aprovação e transição de ano.  

14 – A instrução militar ministrada nos estabelecimentos militares de ensino rege-se pelas 
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directivas do Chefe do Estado-Maior do Exército, ou da entidade em quem for delegado, 

mediante proposta do director do respectivo estabelecimento, abrangendo a definição dos 

seus objectivos, anos de escolaridade em que são ministrados, programa, horário semanal, 

normas de avaliação aplicáveis e efeitos de classificação obtida pelos alunos.  

IV – Disposições finais:  

16 – Tendo em conta as estruturas próprias de cada estabelecimento, nomeadamente as suas 

capacidades e meios, as turmas, as áreas curriculares não disciplinares para o ensino básico e 

as disciplinas específicas para o ensino secundário serão definidas anualmente pelo director do 

respectivo estabelecimento.  

17 – Aos alunos que sejam abatidos ao efectivo de um estabelecimento militar de ensino 

aplicar-se-ão as normas definidas pelo Ministério da Educação para transição de ano e 

matrícula para a generalidade dos estabelecimentos de ensino oficial.  

18 – É revogado o despacho conjunto dos Ministérios da Defesa Nacional e da Educação de 26 

de Maio de 1988, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 15 de Junho de 1988.  

 

6 de Março de 2006 – O Ministro da Defesa Nacional, Luís Filipe Marques Amado. – A Ministra da 

Educação, Maria de Lurdes Reis Rodrigues.   

 


