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PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 
A construção da Escola Portuguesa de Díli foi solicitada ao governo de Portugal, pelo presidente 

Xanana Gusmão durante a cerimónia da Independência de Timor-Leste a 20 de maio de 2002. 

A esta solicitação, o governo português respondeu de forma positiva, tendo, então, nascido um dos 

primeiros projetos apoiados por Portugal em Timor-Leste numa relação, desde o início, assente nos 

fortes laços de amizade e cooperação que unem os nossos dois países e os nossos povos. 

A Escola Portuguesa de Díli foi inaugurada no dia 6 de dezembro de 2002 com dois grupos da 

educação pré-escolar, duas turmas do 1.º e duas dos 2.º anos do 1.º CEB, num total de 144 

crianças 2 educadoras e 4 professores do 1.º Ciclo. 

I - Enquadramento legal  

 Acordo Quadro de Cooperação celebrado entre Portugal e Timor-Leste em 20 de maio de 2002; 

 
 Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste, 

assinado em Díli, a 4 de dezembro de 2002 que aprova a criação da Escola Portuguesa de Díli 

(capítulo I, artº 1º); 

 
 Despacho conjunto n.º 633/2002 de 25 de julho – define a articulação entre o ministério das 

finanças, o ministério dos negócios estrangeiros e o ministério da educação, com vista a iniciar o 

processo de construção e equipamento de uma escola portuguesa em Díli; 

 
 Memorando de Entendimento, assinado em 26 de agosto de 2002, pelos representantes da Diocese de 

Díli e do governo português, com vista à concessão do terreno para a construção da Escola 

Portuguesa de Díli; 

 
 Portaria n.º 497/2003, de 23 de junho – fixa as áreas de atuação das entidades intervenientes no 

processo de construção e apetrechamento da segunda fase da Escola Portuguesa de Díli; 

 
 Portaria n.º 619/2005, de 28 de julho – Determina que o IPAD é autorizado a financiar a construção, 

a fiscalização e o apetrechamento da segunda fase da Escola Portuguesa de Díli; 

 
 Decreto n.º 15/2008, de 24 de junho – Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa 

e a República Democrática de Timor-Leste, visando a criação da Escola Portuguesa de Díli, assinado 

em Díli em 4 de dezembro de 2002; 

 
 Decreto-lei n.º 48/2009, de 23 de fevereiro – aprova a criação da Escola Portuguesa de Díli – Centro 

de Ensino e Língua Portuguesa; 

 
 Decreto-Lei n.º 214/2015, de 29 de setembro – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

48/2009, de 23 de fevereiro, que cria a Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e da Língua 

Portuguesa; 

 
 Despacho n.º 11812 /2015, de 21 de outubro – A Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino de 

Língua Portuguesa, passa a denominar-se Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa – Ruy Cinatti, podendo adotar a designação abreviada de Escola Portuguesa Ruy Cinatti.  
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A MISSÃO DA ESCOLA EM TIMOR-LESTE 

 A Escola Portuguesa de Díli continua a constituir-se como promotora de relações de cooperação 

entre Portugal e Timor-Leste, nos domínios do ensino, da educação e da formação, assumindo-se 

como espaço privilegiado de formação da comunidade educativa, particularmente junto das suas 

crianças e alunos e na colaboração com instituições e entidades locais, através do seu Centro de 

Formação. 

Neste contexto, os domínios de ação privilegiados para o próximo quadriénio são (i) os  

“Resultados” dos seus alunos, (ii) a  “Prestação de Serviço Educativo”, reforçando a promoção e 

valorização da língua e cultura portuguesas e a criação de condições para uma escola a tempo 

inteiro, (iii) os “Recursos Físicos e Humanos”, no âmbito da gestão e qualificação dos recursos 

humanos e na ampliação das instalações escolares e (iv) a “Liderança e Gestão”, reforçando a 

identidade da escola e a consolidação dos projetos e parcerias com a comunidade educativa, 

através do seu Centro de Formação. 

Finalmente, o assumir de um reiterado desejo, que se pretende vivenciar, 

“é a esta comunidade da educação, empenhada e promotora – num clima afável e profissional – de 

valor acrescentado para Díli e Timor-Leste, porque sustentada em relações profissionais e laços 

de solidariedade, entre todos os atores educativos, que se renova o desafio de assumir a 

responsabilidade de exigir e construir, uma educação e ensino de qualidade.”  
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PROJETO EDUCATIVO 2020-2024 

A proposta de Projeto Educativo da Escola Portuguesa de Díli para o quadriénio 2020-2024, dá, 

naturalmente, sequência ao Projeto Educativo anterior. Esse é um aspeto fundamental tal como é 

referido na Introdução da proposta ora apresentada “É notório o clima que se vive na escola de 

“missão cumprida”, relativamente ao período 2016/2020. Missão cumprida, mas com a ambição de 

fazer ainda mais e melhor.” 

A escola é (continua a ser) hoje um espaço incontornável de qualidade, rigor e excelência no 

âmbito da educação e formação em Timor-Leste. 

Assim, na sequência dos Projetos Educativos anteriores, a presente proposta procura “simplificar o 

seu conteúdo, tornando-o simples, mas rigoroso, acessível, mas de qualidade, exigente, mas 

compreensível e eficaz.” 

A Escola Portuguesa de Díli, Centro de Ensino e Língua Portuguesa Ruy Cinatti, continuará a 

enfrentar grandes desafios e dificuldades, tais como as dificuldades das nossas crianças e alunos na 

proficiência da língua portuguesa, a falta de uma escola a tempo inteiro para todas as nossas 

crianças e alunos do pré-escolar e 1.º ciclo de escolaridade. Estas dificuldades assumem nesta 

proposta de Projeto Educativo, elementais centrais e oportunidades fundamentais nas ações a 

empreender no quadriénio 20-24. 
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PLANO DE INOVAÇÃO 2020-2024 - Melhoria da proficiência na língua portuguesa 

O desenvolvimento e a melhoria da proficiência da língua portuguesa no interior da escola e no 

quadro pedagógico e didático tem sido, ao longo dos anos, um enorme e constante desafio diário 

na escola. As dificuldades dos nossos alunos são imensas e, apesar da escola ter sempre procurado 

responder a essas dificuldades, decidimos enfrentar o problema em causa, como um desafio para 

os próximos anos. 

Neste contexto apresentámos ao Senhor Secretário de Estado e Adjunto da Educação um Plano de 

Inovação 2020-2024, ao abrigo do decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 181/2019, 

de 11 de junho, no qual se concebeu um conjunto de medidas e soluções pedagógico-didáticas no 

sentido de responder aos alunos com maiores dificuldades na língua portuguesa. O Plano de 

inovação mereceu por parte de SEXA o Senhor SEAE, despacho de aprovação, datado de 31 de 

agosto de 2020.  

Constituindo um dos mais importantes desafios da escola, já iniciámos neste ano de 2020/2021 a 

sua operacionalização. 

Para melhor compreender, quer o desafio em causa, quer as soluções concebidas, transcrevo a 

introdução do plano, a saber: 

“A Escola Portuguesa de Díli (EPD) tem vindo a construir e a consolidar, em Timor-Leste, uma 

forte imagem de credibilidade pedagógica, educativa, formativa, social e cultural, 

consubstanciada num trabalho consciente, competente e, acima de tudo, coerente.  

A prática reflexiva e construtivista subjacente ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

encontra-se plasmado no Projeto Educativo da EPD. De facto, a permanente formação interna e 

externa, as ações concertadas e colaborativas do corpo docente, a busca incessante de melhor 

servir a comunidade local, designadamente, formando-a e capacitando-a, o estabelecimento de 

protocolos com entidades/instituições e a participação em atos locais, oficiais e sociais, de 

prestígio nacional no país onde se encontra implantada, tem sido alicerce do amplo 

reconhecimento de ser uma escola atenta e exigente e de referência em Timor-Leste. Contudo, 

dada a história recente de Timor-Leste, a Língua Portuguesa, embora seja oficial, foi abandonada 

durante largos anos, levando a que, na atualidade, ainda não seja conhecida e falada 

fluentemente entre os timorenses, particularmente nas gerações pós invasão indonésia.  

Neste contexto, muitos alunos denotam fortes dificuldades de expressão oral e de interpretação, 

dificilmente superáveis sem uma prática mais intensiva, nomeadamente pelo facto de não 

treinarem o uso da Língua Portuguesa no seu meio familiar. Este facto tem ficado registado em 



 
 

 

Plano de Ação e Desenvolvimento Estratégico (PADE)                 6/27 
2022/2023 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  

ANO LETIVO 2022.2023 

documentos representativos da EPD, designadamente no seu Projeto Educativo, no Plano 

Estratégico de Ação e no Relatório do Observatório de Qualidade da Escola.  

Atentando à realidade local e à persecução dos objetivos que subjazem à existência da Escola 

Portuguesa de Díli, nomeadamente no pleno cumprimento das alíneas d), e), f) e g) do ponto 1, 

artigo 3º, Capítulo I, do Decreto -Lei n.º 48/2009, de 23 de fevereiro com as alterações 

introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 214/2015, de 29 de setembro, compete à escola, criar e 

redefinir planos que possibilitem um efetivo desenvolvimento de competências nos seus alunos, 

nomeadamente ao nível dos conhecimentos e suas interligações, sem descurar o trabalho 

competente de alunos e professores, nem o empenho estudantil que também caracteriza esta 

instituição.  

Sendo um jovem país em desenvolvimento, com áreas de cooperação e de investimento de 

diversas nacionalidades, esta comunidade escolar apresenta um crescente número de crianças e 

jovens sem ligação à Língua Portuguesa que, no entanto, têm vindo a dar preferência à sua 

ingressão na EPD. Torna-se, portanto, determinante a implementação de medidas que facultem às 

crianças e alunos a compreensão da Língua Portuguesa, como base para o desenvolvimento pleno 

dos conteúdos a serem alvo de estudo. Esta necessidade de proporcionar as ferramentas de acesso 

à informação e ao conhecimento é crucial em todos os anos letivos.  

Se a atuação precoce é de privilegiar nos anos escolares do pré-escolar e do ensino básico, a sua 

aplicabilidade no ensino secundário encontra potenciação no grau de responsabilidade e de 

reconhecimento que se pode esperar nos discentes com maior maturidade. Com efeito, o ensino 

secundário constitui-se como um nível de ensino preparatório para o prosseguimento de estudos 

nas universidades, sendo o grau e o ritmo das aprendizagens o mais intrincado e exigente de toda 

a escolaridade não universitária. Para além disso, o acesso e a realização de qualquer formação 

superior, em qualquer faculdade, mesmo no estrangeiro, pode ficar comprometida se o ensino dos 

conteúdos curriculares não for efetivamente entendido e apropriado pelos discentes, 

nomeadamente face ao desempenho nos exames nacionais.  

Sem se compreender razoavelmente uma língua na qual se expressam as definições, as 

especificidades e as interpretações dos conteúdos, muito dificilmente se pode almejar atingir os 

resultados que reforçam o empenhamento individual e, simultaneamente, orgulham e 

representam o trabalho realizado pela escola.  

Neste sentido tendo em conta todos os condicionalismos existentes em Timor-Leste relativos à 

proficiência na língua portuguesa, nomeadamente ao nível escolar na 5 EPD-CELP, o consignado no 

Decreto-Lei n.º 214/2015, de 29 de setembro e considerando ainda os termos e condições 

expressas na Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, bem definidos no n.º 3 do seu artigo 4.º 

quando refere que a adoção de um Plano de Inovação deve ser “fundamentada na necessidade de 
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implementar respostas curriculares e pedagógicas adequadas ao contexto de cada comunidade 

educativa” e visando “a promoção da qualidade das aprendizagens e o sucesso pleno de todos os 

alunos” e em que, no seu preâmbulo, estabelece que “ (…), em que as escolas, no âmbito da 

autonomia e flexibilidade curricular, podem conceber e desenvolver planos de inovação 

adequados às necessidades e aos compromissos assumidos, apostando em respostas curriculares e 

pedagógicas específicas com vista ao sucesso e à inclusão de todos os alunos.”, encontram eco na 

proposta de Plano Curricular de Escola para o quadriénio 2020-2024. Este contempla um Plano de 

Inovação, constituído por um conjunto de medidas com implicações nas respetivas matrizes 

curriculares e no percurso escolar dos alunos, que constituem, no nosso entendimento, as 

respostas pedagógicas adequadas e proporcionais aos problemas identificados e que carecem de 

resolução ponderada e eficaz.  

Objetiva-se, portanto, cimentar um conhecimento da Língua Portuguesa que proporcione aos 

alunos que ingressam na EPD, do pré-escolar ao ensino básico e secundário, as aprendizagens das 

disciplinas definidas nos planos curriculares de forma sustentável. Concomitantemente, pretende-

se diminuir ou erradicar os constrangimentos decorrentes da impotência dos alunos e dos 

professores na não obtenção de melhores resultados causados pela deficiente interpretação 

linguística, procurando atuar na génese do problema sinalizado.” 

Este é o momento e o tempo para criar proximidade é “o tempo para juntar pedras”. 

A língua portuguesa é um dos valores culturais e políticos mais relevantes do nosso tempo, sendo 

língua oficial de inúmeros países (CPLP) que no seu conjunto, envolvendo cerca de 260 milhões de 

pessoas, é uma língua global que se projeta em todos os continentes. 

Ora esta proximidade, o tempo de juntar pedras, encontramo-la no espírito da lusofonia enquanto 

espaço de partilha linguística e cultural. 

O ensino do português como língua materna, como língua de herança e como língua estrangeira 

exige aproximações diferenciadas. 

Em conformidade e, no cumprimento de aspetos atinentes à observância do desiderato da Escola 

Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti, designadamente, em áreas mais confinantes com a 

cooperação e desenvolvimento estratégico da Língua e Cultura Portuguesas, o reiterar, 

 Frequência da educação pré-escolar e do 1.º ciclo de escolaridade a tempo 

inteiro como previsto na legislação aplicável, situação exequível se a proposta 

de ampliação da escola se tornar realidade; 

 Continuidade da valoração da Educação Física e das Artes na prática quotidiana 

da educação pré-escolar; 

 Envolvência dos profissionais de estabelecimentos de ensino superior nas boas 

práticas e na capacitação de novos educadores; 
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Ponto prévio, momento de reflexão - início do ano letivo 22/23 

 

De modo preambular quero neste primeiro momento prestar público agradecimento pelo trabalho 

de missão, abnegação pessoal e profissional de todos aqueles que permitem que hoje todos nós 

possamos desenvolver o nosso mister e, que esta nossa escola, possa dar continuidade ao 

cumprimento da sua atividade primeira e obrigação basilar, 

 Manter a Escola Portuguesa de Díli um espaço de referência da língua e da cultura 

portuguesas, exigente nos propósitos, qualificante e qualificadora dos recursos humanos. 

 Sendo o desiderato primeiro, a promoção e difusão da língua e da cultura portuguesas, bem 

como dos laços linguísticos e culturais entre Portugal e Timor-Leste, a contribuição para a 

promoção socioeducativa dos recursos humanos proporcionando uma formação de base 

cultural portuguesa, deve constituir um objetivo estratégico. 

Num momento primeiro, um sentido bem-vindo a todos, mormente a todos aqueles que iniciam 

nesta hora funções na nossa Escola Portuguesa de Díli e aos que regressam à nossa Escola. 

Para os mais desatentos, para os que ao olhar para o universo apenas veem o seu dedo polegar, em 

vez da lua ou, mesmo a vastidão infinita do universo, a colocação e escolha de professores com a 

especificidade das escolas portuguesas no estrangeiro mantem-se no mesmo diapasão. 

Se no ano 19/20 inaugurámos a nossa Galeria Ruy Cinatti, no dia 5 de outubro ano transato, 

associámos a este importante dia a entrega dos diplomas e certificados de conclusão do Curso de 

Português aos formandos, quadros superiores do Ministério da Educação, Juventude e Desporto e 

às noviças da Ordem Franciscana das Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, este ano 

iniciamos a vigésima edição dos Cursos de Português, A2, para os colaborados do BNU/CGD e 

demos, também, inicio ao Curso de Tétum dirigido aos docentes da nossa Escola, sem esquecer a 

projeção de filme dirigido aos nossos professores no Auditório 13 de Março. 

Não falamos de um fim em si mesmo, mas o início de uma caminhada comum, no desenvolvimento 

da nossa capacidade de nos entendermos melhor, falando, amando e escrevendo, servindo na 

língua de Camões, mas, também a língua que Timor-Leste escolheu como uma das suas, a par do 

Tétum. 

Recordamos neste momento, que em 1994 a UNESCO em conjunto com a Internacional de 

Educação, proclamaram o dia 5 de outubro como o Dia Mundial do Professor, de forma a 

homenagear e valorizar o papel fundamental de todos aqueles que exercem a docência e dedicam 

o seu dia-a-dia a ensinar crianças, jovens e adultos. 

Respeitar e homenagear o trabalho dos nossos professores, pelo seu empenho e profissionalismo, 

deve ser feito diariamente, uma vez que são pilares fundamentais para a construção da sociedade. 
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A situação pandémica que vivemos veio reforçar a importância dos professores na educação das 

crianças, jovens e adultos.  

Os desafios diários, os novos modelos de viver e sentir os espaços escolares, as novas experiências 

pedagógicas, exigiram aos docentes a capacidade de se reinventarem, no qual todos têm vindo a 

desenvolver um trabalho inexcedível, dando resposta às diferentes realidades.  

A comunidade escolar da Escola Portuguesa de Díli é constituída maioritariamente por timorenses, 

com cerca de 288 crianças a frequentar a EPE e 1007 alunos que frequentam desde o 1.º ano ao 

12.º ano. 

A escola tem uma lista de espera de cerca de 600 crianças e alunos. 

E recordamos, que os nossos 30 alunos finalistas no ano letivo que terminou de 2021/2022, 90% 

desses alunos tiveram entrada nas escolas superiores/universidades portuguesas de referência. 

Como já anteriormente afirmado, é a esta comunidade educativa, empenhada e promotora – num 

clima afável e colaborativo - de valor acrescentado para Díli e Timor-Leste, porque sustentada em 

relações profissionais e laços de solidariedade entre todos os atores educativos, que se renova o 

desafio de assumir a responsabilidade de exigir e construir para a Escola Portuguesa de Díli um 

ensino de qualidade. 

A realidade insofismável. 

Numa linha filosófica defendida por Albert Camus que com uma seriedade lúcida procurou iluminar 

os problemas da consciência humana no nosso tempo e de modo destemido anunciava que “sem 

liberdade nada pode existir” e liberdade, sedimenta-se com mais e melhor educação. 

Mas consideramos este aspeto, a educação não numa dimensão abstrata, mas com seres humanos 

concretos. 

E uma das especificidades substantiva das Escola Portuguesas no Estrangeiro, em particular esta 

nossa em Timor-Leste, é a sua natureza cosmopolita. 

Ainda com Camus, não há cosmopolitismo sem raízes, não existe ética cosmopolita sem pátria. Um 

cosmopolita é um bom anfitrião, tratando bem aqueles que vêm a nossa casa. 

Só podemos ser cosmopolitas se mantivermos estima e consideração pela nossa casa, segundo 

Pessoa “Minha Pátria é a Língua Portuguesa”, nós plasmamos a nossa casa comum é a língua, com 

nuances e linguarejares diferenciados, mas sempre Língua Portuguesa. 

Este é um dos sentidos possíveis da construção de um caminho que se faz caminhando. 

Por veredas, com escolhos, mas com determinação de quem tem da Escola uma ideia de partilha, 

de lugar de saberes de ponto de partida para um mundo globalizado. 

Escola multidisciplinar, inclusiva e determinante num futuro que não renegando o passado se 

constrói neste presente tão incerto. 

Escola onde,  
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 As aprendizagens são significativas e substantivas. 

 Onde aprender não é apenas um acumular de conhecimentos aos quais não se sabe dar uso, 

mas sim onde se pode dar sentido e aplicar tudo aquilo que se aprendeu. 

 Onde existe prazer em aprender não só de forma orientada, como também 

autonomamente. 

Porque procuramos compreender o meio envolvente e os anseios e expectativas dos jovens e das 

suas famílias, esta comunidade educativa organiza a sua oferta educativa, contextualizada e 

personalizada.  

Com sentido. Espera-se agora que seja geradora de intervenções educativas adequadas, indutoras 

de um processo formativo de melhor qualidade! 

Neste temos, atípicos e excecionais pelo tempo pandémico que vivenciamos, mas na senda dos 

anteriores, requer-se a conjugação de vontades e esforços no sentido de dotar a Escola Portuguesa 

de Díli de uma maior capacidade de resposta aos problemas que se nos colocam e procurar uma 

melhor integração dos nossos alunos no meio em que se movimentam, perspetivando o sucesso 

desejado.  

Não escondemos as dificuldades, obrigando-nos a continuar a desenvolver um planeamento 

estratégico, com vista à melhoria do desempenho dos alunos, que continuará a decorrer da prévia 

definição de áreas prioritárias de intervenção, as quais estão identificadas.  

Com o empenho, disponibilidade, entrega e aposta na qualidade de todos, vamos continuar a 

rever-nos, com orgulho, na Escola Portuguesa de Díli que todos ajudamos a construir. 

 

Os principais desafios colocados à Escola Portuguesa de Díli, 

 o reforço da Língua Portuguesa em diferentes sectores de Timor-Leste; 

 a melhoria e expansão das instalações físicas e arquitetónicas da Escola; 

 a afirmação do Centro de Formação de Professores como centro de excelência na formação 

dos docentes portugueses e timorenses; 

 a implementação do plano de INOVAÇÃO 2020-2024 – Melhoria da proficiência na LÍNGUA 

PORTUGUESA. 

O tempo da vida humana não é um tempo de coisas, não é apenas chronos – o tempo que flui numa 

única direção, como a água de um rio, o tempo dos relógios e dos calendários. 

Também é Kairos: o tempo da oportunidade, um tempo que está maduro, um tempo para alguma 

coisa. 

Para que serve o tempo de hoje? 
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Martin Heidegger afirma “a tecnologia ultrapassou todas as distâncias, mas não criou proximidade 

alguma” e tem razão por que ultrapassar distâncias não significa, necessariamente, encontrar 

proximidade. 

Criar proximidade, eis uma missão espiritual que não podemos delegar em qualquer instrumento 

técnico do nosso domínio do mundo. 

O tempo para criar proximidade é “o tempo para juntar pedras”. 

A língua portuguesa é um dos valores culturais e políticos mais relevantes do nosso tempo, sendo 

língua oficial de inúmeros países (CPLP) que no seu conjunto, envolvendo cerca de 260 milhões de 

pessoas, é uma língua global que se projeta em todos os continentes. 

Ora esta proximidade, o tempo de juntar pedras, encontramo-la no espírito da lusofonia enquanto 

espaço de partilha linguística e cultural. 

O ensino do português como língua materna, como língua de herança e como língua estrangeira 

exige aproximações diferenciadas. 

A difusão da língua e da cultura portuguesas pelo mundo e o aprofundamento das relações com os 

Estados com os quais partilhamos a língua, tem constituído uma forte aposta. 

A Escola Portuguesa de Díli, constitui espaço privilegiado de formação das crianças e dos jovens 

que a frequentam e, complementarmente, tem-se afirmado como forte núcleo de aprofundamento 

da língua e da cultura portuguesas. 

Dando cumprimento de uma obrigação basilar, aposta inclusive, no nosso memorando de 

colaboração/parceria com a Escola Portuguesa de Macau e na participação no I Encontro das 

Escolas Portuguesas no Estrangeiro realizado em maio de 2019 na cidade da Praia, Cabo Verde: 

(i) o propósito de tornar as Escolas Portuguesas no estrangeiro num espaço de 

referência da língua e da cultura portuguesas, exigente nos propósitos, qualificante 

e qualificadora dos recursos humanos; 

(ii) o desiderato primeiro, a promoção e difusão da língua e da cultura portuguesas, 

bem como dos laços linguísticos e culturais; 

(iii) a constituição também como um objetivo estratégico, a contribuição para a 

formação socioeducativa dos recursos humanos timorenses proporcionando uma 

formação de base cultural portuguesa. 

 

Enfoquemos neste momento a nossa oferta educativa 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 

da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita 
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cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

 

1. A educação pré-escolar refere-se às crianças dos 3 anos até ao ingresso no 1.º CEB. 

2. Constituem objetivos da educação pré-escolar, também, na Escola Portuguesa de Díli, que 

cumpre o currículo e o calendário português: 

a. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 

c. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

d. Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas; 

e. Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

f. Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g. Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 

h. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade. 

E em especial na EPD, 

j. A promoção, a divulgação e o aprofundamento da língua portuguesa junto das crianças 

timorenses. 

Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social significa acreditar 

que não há fase da vida em que a educação não seja crucial. O adulto plenamente capaz para um 

exercício de cidadania ativa é o que se mantém desperto para preencher as suas necessidades de 

formação e de enriquecimento cultural. Esta atitude de permanente disponibilidade para a 

educação cultiva-se desde o início da vida, com uma educação rica e geradora de indivíduos 

equipados com ferramentas para aprender e querer aprender. 
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Todo o sistema educativo tem a aprender com a educação pré-escolar. Este é o nível educativo em 

que o currículo se desenvolve com articulação plena das aprendizagens, em que os espaços são 

geridos de forma flexível, em que as crianças são chamadas a participar ativamente na 

planificação das suas aprendizagens, em que o método de projeto e outras metodologias ativas são 

usados rotineiramente, em que se pode circular no espaço de aprendizagem livremente.  

Hoje, quando discutimos os restantes níveis educativos, conversamos sobre a necessidade de 

inovar nas metodologias de ensino, de promover a criação de salas de aula inovadoras, com 

espaços em que os alunos se possam sentar no chão ou circular livremente, do potencial de 

aproveitamento do dia-a-dia dos alunos para integração plena nas aprendizagens.  

Falamos sobre a diversificação de instrumentos de avaliação, da possibilidade de avaliar progresso 

por observação, da possibilidade de se progredir e avaliar sem recurso à retenção. Há uma 

tendência a esquecermo-nos de olhar para a educação pré-escolar e de constatar que muito do 

que hoje se procura já existe neste contexto. 

As crianças, neste contexto, planificam o dia, circulam entre atividades, gerem projetos, 

experimentam, integram as suas vivências na aprendizagem, são chamadas a desenvolver 

competências de nível mais elevado, comunicando e criando. Vale a pena pensar como podemos 

deixar esta experiência enriquecedora contaminar outros níveis educativos. 

Nesse sentido, na Escola Portuguesa de Díli é prática quotidiana a integração de áreas 

designadamente, a Educação Física e a Educação Artística, tornando claro que é assumido um 

caminho de desenvolvimento integral das crianças.  

De modo quase redundante, há uma preocupação acrescida com a transição para o primeiro ciclo, 

assumindo-se claramente que uma educação pré-escolar de qualidade é um preditor de sucesso na 

escolaridade e na qualidade de vida dos jovens e dos adultos. 

Agir cedo para ter melhores resultados no futuro é garantir uma sociedade em que todos têm as 

mesmas oportunidades, potenciando que, através da educação, tenhamos uma sociedade mais 

justa e mais coesa. 

O expendido, também, é por nós considerado elemento basilar e angular na construção do 

nosso, PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO quando se questiona: 

 

 

Quais os principais desafios colocados à Escola Portuguesa de Díli 

Continuar o reforço da Língua e Cultura portuguesas em Timor-Leste com o comprometimento de 

implementação de atividades complementares de enriquecimento cívico, cultural, pedagógico e 

desportivo, com realce,  
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o para o Centro de Formação de Professores; 

o a pertença à Rede de Bibliotecas Escolares com a realização das iniciativas tais como: o 

concurso de Leitura Expressiva, o concurso de Ortografia e o concurso Nacional de Leitura; 

o o Plano Nacional de Cinema com exibição regular de filmes no Auditório 13 de março da 

Escola; 

o a participação ativa no programa “Parlamento dos Jovens”; 

o a realização de cursos de Português para Jovens e Adultos; 

o os Clubes de Natação e de Teatro; 

o o Desporto Escolar e o grupo de Ginástica; 

o na educação musical, realce para o Coro Escolar, os grupos de Instrumentais e a Banda 

Musical;  

o Rádio Escola que transmite nos intervalos toda a sua programação de texto e de música em 

Português; 

o e, o Projeto Cultural de Escola “Cont’ARTE em Português”. 

 

 O “Cont’ARTE em PORTUGUÊS” surge no ano letivo 2020/2021, ano em que a Escola Portuguesa 

de Díli foi convidada a integrar o Plano Nacional das Artes, uma iniciativa dos Ministérios da 

Educação e da Cultura em Portugal, através do desenvolvimento de um Projeto Cultural de Escola 

(PCE) na EPD.  

Nessa altura, foi pensado um projeto que tivesse em conta o contexto da EPD e os seus objetivos 

de índole legal (a “Promoção e difusão da língua e da cultura portuguesas” e a “Promoção dos 

laços linguísticos e culturais entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-

Leste”), nascendo assim o “Cont’ARTE em PORTUGUÊS”, que tem como principais propósitos: 

 Promover e dar a conhecer diferentes formas de arte/cultura timorense à comunidade 

escolar, utilizando a língua portuguesa como veículo de comunicação; 

 Organizar e divulgar diversas ações artísticas e culturais que ajudem a promover a língua 

portuguesa e a estreitar os laços entre Portugal e Timor-Leste. 

Pela sua natureza, prevê-se que este projeto tenha uma estreita ligação a iniciativas da 

Biblioteca, do Plano Nacional de Cinema e do Núcleo de Teatro, bem como outras atividades que 

divulguem e promovam a arte e a cultura e que, de alguma forma, contribuam para a difusão e 

consolidação da língua portuguesa. Assim, procurou-se identificar atividades que se pudessem 

encaixar no “Cont’ARTE em PORTUGUÊS”, numa tentativa de as promover, integrar e adaptar ao 

projeto, de modo a fazerem parte de um todo. 

Foram dinamizadas várias iniciativas, das quais se destacam: 
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 - Um workshop de artesanato em madeira, dinamizado pelo artesão timorense Eliseu da Costa 

Pereira, que decorreu entre 13 e 16 de dezembro, envolvendo alunos do 5º ao 12º ano; 

- Um workshop de danças tradicionais timorenses, dinamizado pelo coordenador do grupo Le-

Ziaval, João Paulo Batista, que decorreu ao longo do ano letivo e que culminou com uma 

apresentação, aquando da visita do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, 

à nossa escola. Participaram neste workshop os alunos do 8º ano; 

- Um workshop de pintura em cerâmica, orientado por dois ceramistas timorenses, em articulação 

pedagógica com as disciplinas de Histórias e de Educação Visual, envolvendo as turmas do 7º ano; 

- A intervenção artística “Nas mãos trago… e levo…”, que contou com a participação de todos os 

alunos, professores e funcionários da EPD; 

- Exposições virtuais com trabalhos de pintura e fotografia realizados pelos alunos do 9º e 12º 

anos, no âmbito da corrente artística “O Modernismo”;  

- Exposição “Arte Chair Aquecimento Global – Não Fiques Sentado” , de decorreu de um projeto 

internacional que tem como objectivo sensibilizar os alunos para os problemas ambientais através 

da arte. Participaram neste projeto as turmas do 6º ano. 

- Participação no desafio lançado pela equipa nacional do Plano Nacional das Artes com a gravação 

do poema “As mãos”, de Manuel Alegre, que foi publicado no dia 5 de maio. Recorde que esta 

participação mereceu vários elogios, entre os quais o da Subcomissária do PNA, a Dra. Sara 

Brigthenti 

O “Cont’ARTE em PORTUGUÊS” é um projeto que vai continuar neste ano letivo, com novas 

iniciativas que tragam mais Arte e Cultura à Escola Portuguesa de Díli, em prol da língua 

portuguesa e do estreitamento dos laços entre Portugal e Timor-Leste. 
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No ano escolar de 2022/2023, estão matriculados na EPD 288 crianças e 1007 alunos distribuídos 

por 10 grupos e 38 turmas, desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário.  

        

Nível de Ensino Ano Escolar N.º de Turmas N.º de Alunos 

        

Pré-Escolar Pré-Escolar 10 288 

Ensino Básico 1º Ciclo 

1º Ano 5 128 

2º Ano 5 160 

3º Ano 4 107 

4º Ano 4 120 

Ensino Básico 2º Ciclo 
5º Ano 3 92 

6º Ano 3 79 

Ensino Básico 3º Ciclo 

7º Ano 3 74 

8º Ano 3 62 

9º Ano 2 58 

Ensino Secundário 

10º Ano 2 49 

11º Ano 2 36 

12º Ano 2 42 

Total 48 1295 

 

No ano escolar de 2021/2022, estavam matriculados na EPD 1278 alunos distribuídos por 47 

turmas, desde Pré-Escolar ao Ensino Secundário.  

 
      

Nível de Ensino Ano Escolar N.º de Turmas N.º de Alunos 

  
    

Pré-Escolar Pré-Escolar 10 298 

Ensino Básico 1º 
Ciclo 

1º Ano 5 139 

2º Ano 4 126 

3º Ano 4 121 

4º Ano 4 100 

Ensino Básico 2º 
Ciclo 

5º Ano 3 90 

6º Ano 3 77 

Ensino Básico 3º 
Ciclo 

7º Ano 3 86 

8º Ano 2 59 

9º Ano 2 52 

Ensino Secundário 

10º Ano 2 46 

11º Ano 2 46 

12º Ano 3 38 

Total 47 1278 
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TToottaall  ddee  NNaacciioonnaalliiddaaddeess  ddooss  AAlluunnooss  ddaa  EEssccoollaa  nnoo  IInníícciioo  ddoo  AAnnoo  LLeettiivvoo  ddee  22002211//22002222  

  

  
  

Quanto ao acesso ao ensino superior em Portugal os dados revelam que cerca de 90% dos nossos 

alunos entraram na 1.ª opção 

 

Nº 
Alunos 

Regime Universidade Curso 

25 Especial-G 

Universidade do Minho Direito; Psicologia; Arquitetura; Contabilidade 

Universidade da Beira 
Interior 

Ciências Políticas e Relações Internacionais 

Universidade de 
Coimbra 

Turismo, Território e Patrimónios 

Universidade de Aveiro 
Contabilidade; Engenharia do Ambiente; Línguas e 

Relações Empresariais 

Instituto Politécnico do 
Porto 

Multimédia; Ciências e Tecnologia da Documentação e 
Informação 

Instituto Politécnico de 
Leiria 

Relações Humanas e Comunicação Organizacional 

Universidade do Porto Direito; Medicina Dentária 

Universidade de Lisboa 
Direito; Ciência política e Relações Internacionais; 

Medicina; 

Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo  

Turismo 

 Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do 

Estoril 
Informação Turística 

5 Emigrantes 

Universidade do Minho 
Direito; Ciências da Comunicação;  

 

Universidade de Aveiro 
Ciências Biomédicas 

Engenharia Aeroespacial 

Universidade de 
Coimbra 

Psicologia 
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Referência, ainda, a dados objetivos do sucesso escolar comparando os resultados de sete anos 

letivos, de 2015/16 a 2021/22. 

  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 1º Ciclo 95% 95% 94% 94%  100%  94% 89% 
 

2º Ciclo 89% 91% 96% 96%  99%  92% 90% 
 

3º Ciclo 79% 86% 85% 85%  96%  81% 91% 
 

Secundário 83% 83% 97% 97%  87%  89% 90% 
 

 

MAPA DE PESSOAL - 2022 

Designação do Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE) 
Nº de Postos 
de Trabalho 

Observações (1) (a) (b) (c)  

02 - Dirigente Superior de 1º Grau  1 

DL nº 214/2015 de 29-09-
2015 

03 - Dirigente Superior de 2º Grau  2 

08 - Assistente Técnica (Mobilidade) 1 

20 - Educ. Infância e Doc. do Ensino Básico e Secundário (Mobilidade) 48 

20 - Educ. Infância e Doc. do Ensino Básico e Secundário (Contratação Local)  19 

07 - Técnico Superior (Contratação Local) 1 

08 - Assistente Técnico (Contratação Local) 6 

09 - Assistente Operacional, Pessoal Auxiliar (Contratação Local) 44 

TOTAL 122 

 

Em conformidade e, no cumprimento de aspetos atinentes à observância do desiderato da Escola 

Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti, designadamente, em áreas mais confinantes com a 

cooperação e desenvolvimento estratégico da Língua e Cultura Portuguesas, algumas notas: 

1. A realização de Cursos de Português para adultos. 

2. A edição da Revista Tempo, com 12 números editados/publicados. Única revista em 

Português em Timor-Leste, sendo que uma das suas edições teve como tema aglutinador da 

Tempo, a Democracia/Direitos Humanos, na medida em que celebramos o 70.ª aniversário 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o 21.º aniversário da Declaração Universal 

da Democracia, celebração que a nossa Escola participou em iniciativa do Parlamento 

Nacional de Timor-Leste. A edição do número 12, versou sobre a CPLP. 

3. A propositura de um novo espaço televisivo da GMN “Falar em Português”, momento de 

discussão com personalidades portuguesas em Timor-Leste; 
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4. Elaboração do Manual de História e Geografia de Timor-Leste para o 3.º ciclo de 

escolaridade, dando assim cumprimento ao programa de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular em vigor na nossa escola; 

5. A sala Sophia de Mello Breyner Andresen, espaço onde decorrem as reuniões do Conselho 

Pedagógico, da EMAEI e outras de natureza mais solene; 

6. A finalização da informatização dos processos e procedimentos das diferentes vertentes da 

Escola (áreas administrativa, financeira, alunos e professores); 

7. Quanto ao Centro de Formação de Professores, num primeiro momento, foi elaborado o 

plano estratégico do Centro de Formação, designado "Uma Estratégia Visando o Futuro ", e 

no qual se valoriza claramente duas vertentes de intervenção do Centro de Formação, no 

futuro próximo: 

i) Uma vertente interna, na qual se prevê o desenvolvimento de ações e atividades 

de formação contínua para o pessoal docente e não docente da escola, em função 

do levantamento de necessidades já efetuado; 

ii) Uma vertente externa, na qual se perspetiva a mais-valia que o Centro de 

Formação pode vir a ser, quer no âmbito da formação dos recursos humanos de 

instituições e organismos educacionais em Timor-Leste, quer no papel mais vasto de 

cooperação e da preservação da língua e cultura portuguesa, incluindo ainda a 

parceria e colaboração, com instituições e entidades educativas locais, 

nomeadamente, com o Ministério da Educação de Timor, a Universidade Nacional de 

Timor-Lorosae (UNTL), o BNU-CGD e o BNCTL, entre outros. 

Este envolvimento, disponibilidade e espírito de cooperação do Centro de Formação da Escola 

Portuguesa de Díli, vai ao encontro do consignado no diploma de criação da Escola Portuguesa de 

Díli, não só nos seus objetivos, mas também nos seus princípios de atuação com a comunidade. 

A disponibilidade de colaboração em todas as iniciativas que perscrutem o sentir de uma lusofonia 

é razão, primeira e, sempre presente, da nossa Escola Portuguesa de Díli. 

O expendido, também, é por nós considerado elemento basilar e angular na construção do nosso,  

 

PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO. 

 

 O REFORÇO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM DIFERENTES SECTORES DE TIMOR-LESTE 
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A difusão da língua e da cultura portuguesas pelo mundo e o aprofundamento das relações com os 

Estados com os quais partilhamos a língua, tem constituído uma forte aposta. 

A Escola Portuguesa de Díli, constitui espaço privilegiado de formação das crianças e dos jovens 

que a frequentam e, complementarmente, tem-se afirmado como forte núcleo de aprofundamento 

da língua e da cultura portuguesas. 

Dando cumprimento de uma obrigação basilar, 

(i) o propósito de tornar as Escolas Portuguesas no estrangeiro num 

espaço de referência da língua e da cultura portuguesas, exigente nos 

propósitos, qualificante e qualificadora dos recursos humanos; 

(ii) se o desiderato primeiro, a promoção e difusão da língua e da cultura 

portuguesas, bem como dos laços linguísticos e culturais, 

(iii) deve constituir um objetivo estratégico, a contribuição para a 

formação socioeducativa dos recursos humanos proporcionando uma 

formação de base cultural portuguesa. 

Por outro lado, decorrem iniciativas de parceria e colaboração com instituições e entidades 

educativas locais, nomeadamente, com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto de Timor, 

a Universidade Nacional de Timor-Lorosa’e (UNTL), a Fundação Oriente, a Televisão Educação 

Timor, a GMN, entre outras. 

 

 A MELHORIA E EXPANSÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ARQUITETÓNICAS DA ESCOLA 

 

 

 

 

Pressuposto de natureza assumidamente pedagógico. Tempo de permanência no mesmo espaço das 

aprendizagens de modo mais longo e distribuído no dia e, não por necessidade da divisão em dois 

blocos, um com atividades das 8:00 às 13:00 e um outro das 13:15 às 18:15. 

Se em 2015/16 tínhamos 835 crianças e alunos, no presente ano letivo frequentam a EPD desde a 

Educação Pré-Escolar até ao 12.º ano, 1295 crianças e alunos. 

Mas atentemo-nos à singularidade do número das crianças que frequentam a Escola Portuguesa de 

Díli. 

Atualmente frequentam a Educação Pré-Escolar 288 crianças em dez grupos divididos por dois 

turnos de permanência na escola.  
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Intelegimos que a propositura da ampliação proposta encontra substantividade no sentido de uma 

permanência na escola que permite a aprendizagem, não só da língua portuguesa, mas de um 

conjunto de regras e normas socioeducativas. 

Gostava de enfatizar este aspeto!  

A Escola Portuguesa de Díli tem necessariamente no seu ADN e faz parte intrínseca da sua missão, 

o trabalho com as crianças do pré-escolar no sentido de tornar a língua portuguesa a língua 

efetivamente “língua falada” entre as crianças de Timor-Leste. 

Não propomos uma escolarização do pré-escolar, antes percebemos que o plasmado em sede de 

todos os documentos estruturantes, aponta no sentido da valoração deste momento primeiro e 

fundamental do aprender, do conhecer, conhecendo-se. 

Percebemos deste modo a necessidade premente de melhoria das nossas instalações. 

A ecologia e organização dos espaços é condicionador das formas comportamentais e 

necessariamente potenciadoras das aprendizagens. 

 

 

 A AFIRMAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO CENTRO DE EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO 

DOS DOCENTES TIMORENSES 

 

 

 

 

O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli (CFEPD) é um centro acreditado pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) desde 2016, constituindo um espaço 

fundamental para a formação dos seus recursos humanos e para a promoção da língua portuguesa. 

Para além disso, tem contribuído de forma inequívoca para o estreitar das relações de cooperação 

com entidades externas, no domínio da educação e formação.  

Estando definido no Projeto Educativo que a Escola Portuguesa de Díli (EPD) tem como missão 

“consagrar-se como uma instituição de ensino de referência na prestação de um serviço público, 

enquanto veículo da língua e cultura portuguesas, alicerçando saberes e visando a formação de 
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cidadãos competentes e socialmente intervenientes”, o CFEPD tem desenvolvido um conjunto de 

ações e atividades formativas em duas vertentes distintas 

i) Uma vertente interna, na qual se desenvolvem ações e atividades de formação 

contínua para o pessoal docente e não docente da escola, em função do levantamento 

das necessidades de formação; 

ii) Uma vertente externa, na qual se consolida a mais-valia do Centro de Formação, quer 

no âmbito da formação dos recursos humanos de instituições e organismos 

educacionais em Timor-Leste, quer no papel mais vasto de cooperação e da 

preservação da língua e cultura portuguesa. 

Desde a sua criação, O CFEPD conseguiu a acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico de 

Formação Contínua (CCPFC) de várias ações de formação, destinadas não só aos docentes da EPD, 

como também a alguns projetos da Cooperação Portuguesa que se desenvolvem em Timor-Leste. 

O CFEPD tem 11 ações de formação docente com acreditação própria. Nestas estão incluídas as 

Oficinas de Capacitação Digital, que decorrem do Plano de Ação para a Transição Digital, 

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 30/2020, de 21 de Abril, que está a acontecer 

em Portugal nos diversos sectores da função pública.  Assim, a EPD e o seu Centro de formação 

assumiram a construção de um Plano de Ação de Desenvolvimento Digital Escolar (PADDE), que 

integra diversas ações e iniciativas com vista à melhoria da proficiência digital não só de docentes 

como de toda a comunidade educativa. 

As Oficinas de Capacitação Digital foram organizadas por grupos/áreas disciplinares, tendo sido 

concluídas, até o final do ano lectivo 2021/2022, as seguintes: 

o Oficina de Capacitação Digital de Docentes da educação pré-escolar, destinado às 

educadoras da escola; 

o Oficina de Capacitação Digital de Docentes (nível 1), destinado aos docentes do 1º ciclo do 

Ensino Básico; 

o Oficina de Capacitação Digital de Docentes (nível 1), destinado aos docentes do 2º e 3º 

ciclos do Ensino Básico e para o Ensino Secundário; 

o Oficina de Capacitação Digital de Docentes (nível 2) destinado aos docentes dos 

departamentos de Línguas e de Ciências Sociais e Humanas. As oficinas de nível 2 para os 

restantes docentes estão agora a iniciar, com o arranque do ano letivo 2022/2023.  

Relativamente às Oficinas de Capacitação Digital, de nível 3, prevê-se que tenham seu início a 

partir de março de 2023.  
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Saliente-se que a grande maioria dos docentes desta escola frequentaram ou estão a frequentar as 

oficinas digitais, que relevam para efeitos de progressão na carreira na dimensão científica e 

pedagógica de todos os grupos disciplinares. 

Para além das Oficinas de Capacitação Digital Docente foram também realizadas e concluídas as 

seguintes ações de formação: 

o Curso de formação “Folha de cálculo – nível básico”, que releva para efeitos de progressão 

em carreira dos Professores de todos os grupos disciplinares (Educadores de Infância, 

Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial).  

o Curso de formação “Práticas de desenvolvimento curricular e avaliação em Cidadania e 

Desenvolvimento” (2ª edição), que releva para efeitos de progressão em carreira dos 

Professores de todos os grupos disciplinares (Educadores de Infância, Professores dos 

Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial). 

Ainda ao nível do plano de atuação interna deste centro de formação há a referir a realização de 

um workshop de software de avaliação interativa - “Plickers” - com a duração de 1h30m.  

Pretende-se ainda concretizar duas ações de curta duração, uma sobre “A utilização de e-

Portefólios: Construção e relação entre a aprendizagem e a avaliação” e outra sobre “Ferramentas 

para a produção de recursos educativos digitais: Padlet”.  

Está também prevista a realização de diversas acções de curta duração, no âmbito da 

implementação do PADDE da EPD. 

Ao nível do plano de atuação externa, o CFEPD promoveu no ano letivo 2021/2022, a abertura e 

concretização de seis cursos de português para adultos: 

- Dois Cursos de Português, nível B1, de 100 horas cada, destinados aos funcionários do BNU/CGD 

TL 

- Dois Cursos de Português, A1 e A2, de 100 horas cada, destinados aos funcionários do Centro 

Nacional de Emprego e Formação Profissional, estando um deles concluído e outro em fase de 

conclusão. 

- Dois Cursos de Português, de 32 horas cada, destinado a duas ordens religiosas: as “Jovens 

Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus” e a “Congregação das Irmãs Canossianas”. 

Para as formandas da congregação “Jovens Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus” foi 

também realizado um minicurso para a aquisição de competências básicas ao nível da informática, 

de 16 horas. 
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Neste ano letivo, 2022/2023, continuaremos a dar resposta aos inúmeros pedidos para a realização 

de cursos de português, estando previsto iniciar, em breve, um curso destinado aos funcionários do 

Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). 
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7 7 Não foi possível apurar Concluído ***

2º Curso 33 33 5 de novembro de 2012 a 15 de maio de 2013 Concluído ***

17 16 Fevereiro a maio de 2014 Concluído ***

10 10 6 de outubro de 2014 a 3 de março de 2015 Concluído ***

19 17 de fevereiro a maio de 2017 Concluído ***

19 14 Não foi possível apurar Concluído ***

35 21 15 defevereiro a *** de maio de 2018 Concluído ***

29 16 de 22 de outubro de 2018 a 6 de fevereiro de 2019 Concluído SIM

22 22 7 defevereiro a 27 de março de 2019 Concluído SIM

20 20 1 de abril a 31 de maio de 2019 Concluído SIM

22 22 22 de abril a 5 de junho de 2019 Concluído SIM

14 14 12 de junho a 31 de julho de 2019 Concluído SIM

21 21 11 de junho a 25 de julho de 2019 Concluído SIM

19 19 de 1 de outubro a 19 de novembro de 2019 Concluído SIM

22 14 Concluído a 10 de julho de 2018 Concluído ***

28 20 20 de novembro de 2020 a 17 de março de 2020 Concluído SIM

20 14 20 de novembro de 2020 a 17 de março de 2020 Concluído SIM

9 8 13 de janeiro a 28 de julho de 2020 Concluído SIM

20 20 21 de setembro a 12 de dezembro de 2020 Concluído SIM

20 19 de 4 de outubro a 15 de dezembro de 2021 Concluído SIM

19 19 de 24/11/2021 a 27/11/ 2022 Concluído NÃO

14 14 de 25/11/2021 a 28/11/ 2022 Concluído NÃO

20 19 de 4 /05/2022 a 18/07/2022 Concluído NÃO

16 16 18/06/2022 a 30/07/2022 Concluído NÃO

475 415

418 359

A iniciar brevemente

10º Curso (BNU) 

3º Curso

4º Curso

5º Curso (PDHJ)

6º Curso

TOTAL A PARTIR DE SET de 2015

11º Curso (BNU) 

12º Curso (BNU)

13º Curso (BNU) 

TOTAL

20º Curso BNU - B1 

14º Curso (BNU)

21º Curso CNEFP - A1 

22º Curso CNEFP - A2 

23º Curso BNU - B1 

24ª Curso A2 (Congregação das Irmãs Canossianas)

25ª Curso A1 (InstitutoNacional de Segurança Social)

CURSOS DE LÍNGUA PORTUGUESA - QUADRO-RESUMO

Entrega de 

certificados 

(EP/IC)

EstadoData de realização

19º Curso BNU - B1 

16º Curso (A1 - Ministério da EDC.) 

17º Curso (A2 - Ministério da EDC.)

15º CURSO Funcionários da União Europeia 

18º Curso A2 (Jovens Escravas...)

7º Curso

Formandos 

inscritos

Formandos 

aprovados

1º Curso

8 Curso (BNU) 

9º Curso (BNU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vista ao desenvolvimento da proficiência linguística na língua Tétum, o CFEPD tem também 

promovido vários Cursos de Tétum, destinado a professores da EPD e à comunidade portuguesa 

residente em Díli. O 4º Curso de Tétum terá início até ao final de 2022, prevendo-se a realização 

de mais cursos, de modo a responder às inúmeras solicitações que chegam a este Centro de 

Formação.  

Também ao nível do pessoal não docente, estão a decorrer algumas iniciativas promovidas pela 

nutricionista da escola e pelo gabinete médico, destinadas ao pessoal da cozinha e do bar da 

escola, no âmbito da segurança e higiene alimentar na manipulação dos alimentos. 

Foi também dinamizada pela nutricionista da escola, uma sessão de formação destinada a 20 

finalistas do Curso de Nutrição e Dietética da UNTL sobre “A importância da higiene e segurança 

alimentar na preparação dos alimentos.” 

O CFEPD continua a ter um papel importante no que concerne à avaliação externa, realizando as 

diligências necessárias, junto dos centros de formação com quem estabeleceu protocolos, sempre 

que há necessidade de avaliadores externos, para observação de aulas, no âmbito da Avaliação de 

Desempenho Docente. 
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O CFEPD continua a reafirmar o seu papel enquanto entidade formadora, não só ao nível do 

pessoal docente e não docente, como no contexto formativo de Timor-Leste, sendo nossa 

determinação continuar a caminhar nesse sentido. 

 

 

 

Díli, setembro de 2022 

O presidente da CAP, 

 

Acácio Azevedo de Brito 
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O ser humano é aquilo que a educação faz dele. 

 

Immanuel Kant 
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NOTA INTRODUTÓRIA  

 

O presente relatório visa dar cumprimento ao estabelecido no Projeto 

Educativo (PE) 2020-2024 da Escola Portuguesa de Díli Ruy Cinatti constituindo uma 

ferramenta de acompanhamento e monitorização do PE com vista à consecução 

eficaz do mesmo, tendo caráter formativo. Pretende-se com este documento 

proceder à identificação do grau de concretização das metas e objetivos 

estabelecidos no Projeto Educativo 2020-2024 e das atividades realizadas no 

primeiro e segundos anos da sua vigência, promovendo um diagnóstico do 

funcionamento e do desempenho da Escola. 

A presente avaliação está ancorada nos documentos estruturantes da Escola, 

que foram lidos e consultados para o efeito, a saber, Plano Anual de Atividades 

(PAA) 2020-2021 e 2021-2022; Relatório de Avaliação do PAA 2020-2021 e 2021-

2022;  Plano de Ação e Desenvolvimento Estratégico (PADE); Plano de Atuação 

(PA); Plano de Inovação (PI), e  Regulamento Interno, e abrange os anos letivos de 

2020-2021  e 2021-2022. Estabeleceu-se como campo de análise os indicadores de 

avaliação e as ações preconizadas no Projeto Educativo de Escola, no âmbito dos 

vetores estratégicos estabelecidos.  

 A informação recolhida e sistematizada a partir das diferentes fontes 

enunciadas foi essencial para a elaboração deste documento de avaliação. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua Portuguesa Ruy 

Cinatti assume-se hoje em Timor-Leste como uma Escola de referência inegável no 

ensino e aprendizagem de Português e de promoção e divulgação da cultura 

portuguesa tendo-se afirmado de forma inequívoca, ao longo das duas décadas da 

sua existência, no panorama educacional timorense, como um espaço de rigor e 

excelência. Cumpre pois a missão consagrada no PEE na qualidade do serviço 

público e de formação que presta à comunidade. 

Os anos letivos de 2020-2021 e 2021-2022 constituiram um desafio a nivel 

mundial de proporções homéricas, ditado pela pandemia, e que exigiram de cada 

indivíduo a reformulação dos seus hábitos quotidianos e sociais, bem como a 

instituição de novas rotinas às quais a Escola não só não ficou indiferente como se 

assumiu ela própria como motor dessa mudança profunda. Na verdade, a Escola, 

mais do que nunca antes, foi chamada a intervir de forma cabal, desempenhando 

um papel fulcral não só nas aprendizagens mas no acompanhamento à distância 

das crianças e jovens, tendo como mote não deixar ninguém para trás, assegurar 

aprendizagens e manter a qualidade de excelência. A Escola Portuguesa de Díli – 

Centro de Ensino e Língua Portuguesa Ruy Cinatti assumiu mais uma vez a sua 

preponderância, da qual resultou a inclusão e o acompanhamento à distância das 

crianças e jovens.  

O presente relatório não estaria completo se não fosse feita esta referência, 

pois o PAA e os restantes documentos espelham os desafios de um confinamento 

que se iniciou no dia 9 de março de 2021 por via do estado de emergância 

decretado em Timor-Leste e que obrigou a que a Escola bem como os seus agentes 

se reinventassem e adaptassem ao contexto inusitado ditado pela pandemia de 

COVID-19. Por um lado foi crucial um planeamento com antecedência e a adoção 

de medidas adicionais como garante de que alunos, professores e outros elementos 

da comunidade educativa estivessem seguros quando retomassem as atividades 

letivas, findo o confinamento, e ainda a adoção de medidas que recuperassem as 

aprendizagens no ano letivo de 2021-2022. Por outro lado, o facto de muitos alunos 

não treinarem o uso da Língua Portuguesa no seu seio familiar veio agravar as 
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fortes dificuldades de expressão oral e de interpretação. Assim, e tendo em conta 

a missão da Escola Portuguesa de Díli, este relatório incidirá a sua análise sobre as 

atividades que a Escola desenvolveu ao longo dos anos letivos 2020/21 e 2021/22  

com o objetivo principal de promoção e divulgação da língua e cultura 

portuguesas.  
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PLANO DE INOVAÇÃO 

 

O Plano Curricular de Escola para o quadriénio 2020-2024 contempla um 

Plano de Inovação constituído por um conjunto de medidas com implicações nas 

respetivas matrizes curriculares e no percurso Escolar dos alunos, com o objetivo 

de  dar resposta pedagógica ao problemas relativos à proficiência na Língua 

Portuguesa ao nível Escolar na EPD-CELP. Este plano previa a implementação de 

quatro medidas: 

• Medida Ano Zero 

• Medida 2 “Aprender+Português” 

• Medida 3 “Português Intensivo” 

• Medida 4 “Aprender + Português” (adaptado ao Ensino Secundário) 

Aquando da sua aprovação, em setembro de 2020, não foram disponibilizados 

os recursos humanos requeridos, pelo que a implementação sofreu alguns 

ajustamentos. A Medida 3 “Português Intensivo” não foi implementada e a Medida 

2 “Aprender+Português”, inicialmente prevista para o 1.º Ciclo, foi alargada aos 

2.º e  3.º Ciclo. No ano letivo de 2020-2021, a Medida Ano Zero foi aplicada a uma 

turma com  22 alunos. Este ano letivo, perante a falta de recursos humanos e 

físicos e o elevado número de inscrições no 1.º ano, não foi criada uma turma nos 

moldes do ano letivo transato, tendo-se optado por aumentar o número de turmas 

do 1.º ano. A insuficiência de recursos humanos, principalmente de professores de 

Português, obrigou a reformulações na aplicação destas medidas, nomeadamente a 

articulação entre ciclos e  a ocupação das horas de trabalho de estabelecimento 

dos docentes. Esta situação provocou constrangimentos, uma vez que nem todos os 

alunos integrados na medida “Aprender+Português” foram acompanhados pelo 

mesmo docente. Em alguns casos esta medida teve que ser assegurada por mais do 

que um professor, para o mesmo aluno, por incompatibilidade de horários. 

A tabela seguinte apresenta os alunos matriculados os anos letivos 2020-2021 

e 2021-2022 (dados recolhidos do PADE e Programa INOVAR) 
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Nível de 

Ensino 

Ano 

Escolar 

Nº de Turmas Nº de Alunos 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

ANO 0 1 0 22 0 

Pré-Escolar Pré-

Escolar 

10 10 302 296 

 Ensino Básico 

1º Ciclo 

1º Ano 4 5 118 135 

2º Ano 4 4 121 119 

3º Ano 4 4 109 115 

4º Ano 4 4 96 93 

Ensino Básico 

2º Ciclo 

 

 

5º Ano 3 3 69 87 

6º Ano 3 3 81 69 

Ensino Básico 

3º Ciclo 

7º Ano 3 3 74 66 

8º Ano 2 2 59 54 

9º Ano 2 2 52 45 

Ensino 

Secundário 

10º Ano 2 2 59 43 

11º Ano 3 2 37 43 

12º Ano 3 3 33 37 

Total 49 47 1232 1203 
 

Nota: em 2020/21 está incluída uma turma do Curso Profissional 

 

No ano 2021-2022 a  Medida 2  “Aprender + Português” foi aplicada a 17 

alunos, distribuídos pelo 1º, 2º e 3º ciclos, conforme se ilustra no gráfico abaixo. 
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Além destas medidas, a Escola disponibilizou modalidades de apoio ao estudo 

e apoios educativos à disciplina de Português no sentido de adequar o ensino da 

Língua Portuguesa às capacidades e aos ritmos dos alunos, designadamente, 

Laboratório do Conhecimento no 1.º Ciclo, Apoio ao Estudo no 2.º Ciclo, Apoio à 

turma e Apoio Individualizado no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário e Aulas de 

Preparação para Exame. Regista-se uma melhoria do sucesso a nível do Português , 

no 1º,  3º ,6º, 3º ciclo  e 10º anos, não obstante o ano de 2020-2021 refletir  o 

ensino não presencial. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

No que respeita às atividades previstas no PAA, no ano letivo de 2020-2021 a 

maioria foi realizada, ou realizada parcialmente, o que corresponde a uma taxa de 

87%, apesar dos constrangimentos ditados pela pandemia e confinamento. Algumas 

atividades foram redesenhadas para um modelo de ensino não presencial. Não 

obstante, o PAA continuou a apresentar um leque diversificado de 

atividades/projetos que contribuiu para o bom desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem. Das cinquenta e quatro atividades realizadas, cinquenta e 

duas foram planeadas em articulação com o objetivo estratégico B.1 - Reforçar e 

consolidar a Língua Portuguesa, do domínio de Ação B - Prestação de serviço 

educativo.  A biblioteca Escolar (BE) realizou diversas atividades no formato online 

no ano letivo 2020-2021, adaptando-se aos condicionalimos impostos pela 

pandemia e confinamento e aos condicionamentos no acesso por parte dos alunos à 

Escola. Continuou, pois, a ser um importante recurso da Escola, contribuindo para 

o desenvolvimento de algumas das áreas de competência do Perfil dos Alunos, 

designadamente: Linguagens e Textos; Informação e Comunicação; e, Pensamento 

Crítico e Pensamento Criativo. 

 

                 



 

 

11 

Observatório de Qualidade – Avaliação Intermédia  

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI 

 

 

No ano letivo de 2021-2022 das vinte e três atividades previstas no âmbito do 

Domínio de Ação B – Prestação de serviço educativo e dando cumprimento ao  

objetivo estratégico B.1. - Reforçar e consolidar a Língua Portuguesa, apenas três 

não foram cumpridas por escassez de meios e recursos humanos. Estes dados 

evidenciam o papel preponderante da BE no cumprimento do estipulado no PE, tal 

como se havia verificado no ano letivo anterior. 

O PAA, referente ao presente ano letivo, 2021-2022, englobou projetos e/ou 

atividades interdisciplinares, muitas vezes planeados em articulação vertical e/ou 

horizontal, com o intuito de partilhar saberes e valores entre todos os 

intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, assim como desenvolver o 

sentido de pertença e de identificação com a Escola, tendo sempre em mente o 

desenvolvimento e promoção da Língua Portuguesa. Das noventa e oito atividades 

realizadas, setenta e duas procuraram ir ao encontro ao objetivo estratégico B.1 - 

Reforçar e consolidar a Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

Das atividades 

realizadas, 72 são do 

objetivo estratégico B1 
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Ao longo destes dois anos letivos, a Escola procurou organizar atividades 

artísticas, culturais e desportivas que promovessem a utilização da Língua 

Portuguesa, dentro de fora da Escola,  e em articulação com as instituições como 

as quais a mesma estabelece relações de parceria como, por exemplo, a Fundação 

Oriente e a Embaixada de Portugal, em Timor-Leste. Das várias atividades 

desenvolvidas pelos diversos ciclos de ensino e, também, pelos vários projetos, 

destacam-se algumas como: Sarau da Poesia (Dia Mundial da Poesia); Feiras do 

livro; Dia Mundial da Língua Portuguesa; Pais voluntários da Leitura; Clube de 

cinema (Plano Naional de Cinema); Coro e Banda EPD; Musicar Ruy Cinatti; Rádio 

Escola; Clube de Teatro; Desporto Escolar e o Parlamento dos Jovens. Salientam-

se, ainda, as festas de final de cada período letivo como atividades estratégicas de 

envolvimento da comunidade educativa, de forma a incluir pais e encarregados de 

educação nas dinâmicas da Escola.  

Pelo seu impacto na comunidade, destacam-se a visita à Escola do Presidente 

da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e a celebração do Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no dia 10 de junho, na EPD, 

em parceria com a Embaixada de Portugal em Timor-Leste. 

A EPD participou em atividades promovidas por diversas entidades que foram 

surgindo ao longo do ano e que se não se encontram no PAA, salientando-se a 

Embaixada de Portugal e Nações Unidas. 

O sucesso dos alunos em termos de atividades e projetos em que participam 

são amplamente divulgadas na Página da Escola, na Revista “Tempo” e na revista 

“Latitude”. 



 

 

13 

Observatório de Qualidade – Avaliação Intermédia  

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

 

         O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli cumpre o estipulado no 

PE 2020-2024, nomeadamente no objetivo estratégico “D2 – Promover e consolidar 

projetos e parcerias”, que tem como meta “reforçar a articulação com os 

organismos locais”, e como estratégias, “cooperar com instituições na promoção 

da Língua Portuguesa; promover parcerias com entidades promotoras de formação, 

de Timor-Leste; estabelecer protocolos de colaboração com entidades e 

instituições locais e/ou sediadas localmente”, bem como, no objetivo estratégico 

“D4 – Alargar e consolidar a ação do Centro de Formação”, com as metas que a 

seguir se elencam “reforço de protocolos de colaboração e a realização de ações 

de formação”, e como estratégias específicas a “ampliação de redes de 

comunicação com o exterior; o desenvolvimento de parcerias e protocolos e a 

promoção de ações de formação adequadas às necessidades e interesses da 

comunidade educativa, da Escola e local”. São objetivos da Escola Portuguesa de 

Díli, através do PE, o desenvolvimento de atividades e formações quer internas, 

quer externas através do Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli.  

         Assim sendo, e tal como se pode verificar no PADE, o Centro de Formação da 

Escola Portuguesa de Díli (CFEPD), acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua (CCPFC), é parte integrante da Escola, constituindo um 

espaço fundamental para a formação dos seus recursos humanos e para a 

promoção da língua e cultura portuguesas.  

          O CFEPD tem desenvolvido um conjunto de ações e atividades formativas 

quer ao nível interno, como externo, contribuindo para estreitar relações de 

cooperação com entidades externas, no domínio da educação e formação. 

Internamente, desenvolve atividades destinadas a alunos e forma pessoal docente 

e não docente, dispondo de uma bolsa de formadores acreditados em vários 

domínios.  

Segundo o Relatório de Atividades do Centro de Formação da EPD 2021/2022 

e o Plano de Atividades do CFEPD 2022, no que concerne a formações que 
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promovam o desenvolvimento da língua e cultura portuguesa foram realizados, 

entre os anos letivos 2020/2021 e 2021/2022, as seguintes formações: 

 

         Nas várias ações de formação participaram inúmeros docentes da Escola, 

bem como colaboradores do projeto CAFE, do projeto Pró-Português, do Banco 

Nacional Ultramarino (BNU) e do Centro Nacional de Emprego e Formação 

Profissional (CNEFP). O Centro de Formação estabeleceu vários protocolos com 

entidades educacionais locais como a Universidade Nacional de Timor Lorosa’e 

(UNTL), Ministério da Educação de Timor-Leste, Banco Nacional de Comércio de 

Timor-Leste (BNCTL), Timor Telecom (TT), GMN TV, TV Educação e Fundação 

Nome da Formação Nível de 

Proficiência  

Destinatários Número de 

formandos 

Planificação de Unidades Didáticas e 

Produção de Materiais em Ensino de PLNM 

 Professores da 

EPD 

Professores CAFE 

 

6 

Formação docente para a disciplina de 

Português – EPE (e-learning) 

 Professores EPD 4 

19º Curso de Português  B1 Funcionários BNU 20 

20º Curso de Português  B1 Funcionários BNU 20 

21º Curso de Português A1 Funcionários 

CNEFP 

19 

22º Curso de Português A2 Funcionários 

CNEFP 

14 

23º Curso de Português  B1 Funcionários BNU 20 

24º Curso de Português   A2 Jovens Escravas 

da Santíssima 

Eucaristia e da 

Mãe de Deus 

16 
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Klibur Mata Dalan, pois tal como se encontra no anexo 9, “capítulo X – Formação 

no Plano Externo”, do Regulamento Interno 2021/2022, “o CFEPD estabelecerá e 

aprofundará as parcerias com as Instituições educativas locais ou integradas em 

projetos luso-timorenses que se revelem necessárias para alcançar os objetivos 

definidos no presente regulamento, nomeadamente, a promoção e divulgação da 

Língua Portuguesa e a cooperação relativamente à formação que responda às 

prioridades diagnosticadas nessas instituições”.  

          Através do Plano de Inovação 2020-2024, pode também verificar-se a ação 

do CFEPD no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades com o intuito da 

promoção da língua e cultura portuguesa, destinado a crianças, como o “Ciclo de 

Cinema Infantil”, e destinado a docentes como o “Ensino de Português Língua Não 

Materna” e “Autonomia e Flexibilidade Curricular”.  

          Pelo exposto, evidencia-se que a Escola Portuguesa de Díli, através do seu 

Centro de Formação, tem reforçado a sua atuação no contexto nacional, tendo 

celebrado vários protocolos de cooperação com instituições e entidades 

educacionais locais, bem como, contribuindo de forma efetiva para a valoração 

dos recursos humanos e para a projeção da Língua Portuguesa em Timor-Leste.  

           Este envolvimento, disponibilidade e espírito de cooperação do Centro de 

Formação da Escola Portuguesa de Díli, vai ao encontro do consignado no diploma 

de criação da Escola Portuguesa de Díli, não só́ nos seus objetivos, mas também 

nos seus princípios de atuação com a comunidade e encontra-se em conformidade 

com o consignado no PE 2020-2024. 
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CONCLUSÃO 

 

            Da análise efetuada conclui-se que a missão da Escola tal como referida no 

Projeto Educativo está a ser cumprida, apesar dos constrangimentos enunciados a 

nível de falta de recursos humanos, já que a Escola tem desenvolvido as 

estratégias que visam a promoção da Língua e da Cultura Portuguesas nos 

seguintes domínios: 

 

Domínio de Ação B – Prestação de serviço educativo 

• Objetivo estratégico B.1. - Reforçar e consolidar a Língua Portuguesa 

Metas:  

B1.1 – Incentivar o uso da Língua Portuguesa junto da comunidade educativa. 

B1.2 – Adequar o ensino da Língua Portuguesa às capacidades e aos ritmos dos 

alunos. 

B1.3 – Desenvolver atividades de caráter lúdico artístico. 

 

Domínio de Ação D – Liderança e Gestão 

• Objetivo estratégico D.1. - Reforçar a identidade da Escola 

Metas:  

D1.2 – Estruturar e divulgar o Plano Anual de Atividades à comunidade 

educativa. 

D1.3 – Dinamizar atividades à comunidade educativa. 

 

• Objetivo estratégico D.2. – Promover e consolidar projetos e parcerias 

Metas: 

D2.1 Reforçar a articulação com organismos locais. 
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   Recomenda-se a continuação do trabalho já efetuado na senda do sucesso 

com a participação de todos os elementos da comunidade educativa. 
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I – Recursos Humanos  

A – Pessoal Docente  

A EPD tem um total de 66 docentes, distribuídos da seguinte maneira:  

Regime de destacamento (mobilidade ao abrigo do artigo 68º do ECD): 

 4 Educadoras de Infância; 

 44 Docentes do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Regime de Contratação Local: 

 6 Educadoras de Infância; 

 12 Docentes do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 
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B – Pessoal não Docente  

A EPD tem um total de 52 funcionários, distribuídos da seguinte maneira: 

Regime de mobilidade (nos termos determinados no artigo 92º e seguintes da Lei N. º35/2014, de 20 

de junho): 

 1 Assistente Técnico. 

Regime de Contratação Local: 

 1 Técnica Superior - Psicóloga; 

 1 Enfermeira 

 5 Assistentes Técnicos; 

 44 Assistentes Operacionais. 
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II – Oferta Formativa 

 A Escola Portuguesa Ruy Cinatti tem uma oferta formativa que vai desde Educação Pré-

Escolar ao Ensino Secundário.  

 No Ensino Secundário a EPD oferece os Cursos Científico Humanísticos de 

o  Ciências e Tecnologias; 

o Línguas e Humanidades; 

 

 Disponibiliza também Cursos de Português para Jovens e Adultos. 

 

A Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti assinou durante quatro anos protocolos com várias 

Entidades: 

1 de junho de 2015 – Acordo de Cooperação Institucional com BNU Timor (CGD); 

1 de setembro de 2015 – Protocolo com Timor Telecom, S.A.; 

1 de março de 2016 – Cooperação com o Instituto Camões e Provedoria dos Direitos Humanos e 

Justiça de Timor-Leste; 

6 de junho de 2016 – Acordo de Cooperação com a Universidade Nacional Lorosa´e; 

27 de janeiro de 2017 – Protocolo com Televisão Educação Timor; 

1 de setembro de 2017 – Adenda ao Protocolo com Timor Telecom, S.A.; 

12 de abril de 2018 – Protocolo com Ministério da Educação e Cultura da República Democrática de 

Timor-Leste; 

22 de junho de 2018 – Adenda ao Acordo de Cooperação Institucional com BNU Timor (CGD); 

24 de janeiro de 2019 – Protocolo com o Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada – 

Almada Forma; 

6 de fevereiro de 2019 – Protocolo com o Centro de Formação da Associação de Escolas dos 

Concelhos de Aveiro e Albergaria-a-Velha; 

11 de marco de 2019 - Protocolo de Colaboração entre a Escola Portuguesa de Macau. 
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III – Plano de Estudos  

Nível de Ensino  Currículo 

Educação Pré-Escolar 

Cumprem enquadramento legal do Ministério de Educação  

1º Ciclo do Ensino Básico 

2º Ciclo do Ensino Básico 

3º Ciclo do Ensino básico 

Ensino Secundário  

 

IV – Calendário  

Períodos 

Letivos 

Calendário Letivo Interrupções Letivas 

Inicio Termo Inicio Termo 

1º  
14 de setembro de 

2021 

17 de dezembro de 

2021 

20 de dezembro 

de 2021 
31 de dezembro de 2021 

2º  
3 de janeiro de 

2022 
5 de abril de 2022 

28 de fevereiro 

de 2022 
2 de março de 2022 

3º  19 de abril de 2026 

7 de junho de 2022             

9.º, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade 

6 de abril de 

2022 
18 de abril de 2022 

15 de junho de 2022                    

5º, 6º, 7.º, 8.º e 10.º 

anos de 

escolaridade 

30 de junho de 2022                     

Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo 
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V – Número de Alunos por Nível de Ensino  

No ano escolar de 2021/2022, estavam matriculados na EPD 1278 alunos distribuídos por 47 turmas, 

desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 

 

Ano letivo 
Total 

Alunos 

Total 

Alunos  

Pré-Escolar 

Total 

Alunos 

1º Ciclo 

Total 

Alunos 

2º Ciclo 

Total 

Alunos 

3º Ciclo 

Total Alunos 

Secundário 

2021/2022 1278 298 486 167 197 130 

 

VI – Número de Alunos por Género e Nível de Ensino  

No ano escolar de 2021/2022, estavam matriculados na EPD 1278 alunos. 

 

 

Global Pré-Escolar Ensino Básico Ensino Secundário 

Ano 

letivo 
M F T M F T M F T M F T 

2020/2021 593 685 1278 138 160 298 407 443 850 48 82 130 

 

VII – Alunos /Nacionalidades 

Relativamente à origem dos alunos que frequentam a EPD, encontramos uma diversidade de países 

sendo que no ano letivo 2021/2022, estavam presentes 10 nacionalidades.  

Nacionalidades Totais 

Timorense 1097  

Português 151 

Brasileira 14 

Indonésia 2 

Cabo-verdiano 3 

Coreana 5 

Malaio 1 

Australiana 2 

Moçambicana 2 

Cubana 1 

Total 1278 
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VIII – Transição e Retenção dos Alunos  

Nível de Ensino 

N.º de 

Alunos 

Aprovados 

N.º de 

Alunos 

Retidos 

Total  

Pré-Escolar 294 0 294 

1º Ano 135 0 135 

2º Ano 92 27 119 

3º Ano 105 10 115 

4º Ano 80 13 93 

5º Ano 75 12 87 

6º Ano 67 4 71 

7º Ano 65 5 70 

8º Ano 52 2 54 

9º Ano 37 8 45 

10º Ano 34 9 43 

11º Ano 42 2 44 

12º Ano 35 2 37 

Total 1113 94 1207 
 

A discrepância entre o total de alunos matriculados (1278) e o total de alunos sujeitos a avaliação 

final (1207) decorre de processos de transferência/desistência (71) ao longo do ano escolar. 

 

Número de Alunos por Nacionalidade 

Timorense Português Brasileira Indonésia Cabo-verdiano

Coreana Malaio Australiana Moçambicana Cubana
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Taxa de Aprovação e Retenção 2021/2022 

Nível de Ensino 

N.º de Alunos 
Taxa  

Aprovação (%) Retenção (%) 

Total Aprovados Retido por ano por ciclo 
por 

ano 
por ciclo 

Pré - Escolar 294 294 0 100,00% 100,00% 0 0,00% 

                

1º Ano 135 135 0 100,00% 

89,18% 

0,00% 

10,82% 
2º Ano 119 92 27 77,31% 22,69% 

3º Ano 115 105 10 91,30% 8,70% 

4º Ano 93 80 13 86,02% 13,98% 

                

5º Ano 87 75 12 86,21% 
89,87% 

13,79% 
10,13% 

6º Ano 71 67 4 94,37% 5,63% 

                

7º Ano 70 65 5 92,86% 

91,12% 

7,14% 

8,88% 8º Ano 54 52 2 96,30% 3,70% 

9º Ano 45 37 8 82,22% 17,78% 

                

10º Ano 43 34 9 79,07% 

89,52% 

20,93% 

10,48% 11º Ano 44 42 2 95,45% 4,55% 

12º Ano 37 35 2 94,59% 5,41% 

                

Total 1207 1113 94 92,21%   7,79%   
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IX – Financiamento  

Para a Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua Portuguesa – Ruy Cinatti, do 

Orçamento de Estado de 2021 foi efectuada a transferência de Receitas Gerais no montante de 

2.575.923,40 €, nas Receitas Próprias a EPD arrecadou o montante de 275.950,00 €. 

Ano Civil Receitas Gerais  Receitas Próprias 

 2011        1 414 364,00 €  36 368,00 € 
 

2012        2 153 145,26 €  65 145,00 € 
 

2013        2 022 177,35 €  60 176,00 € 
 

2014        1 929 670,35 €  86 003,00 € 
 

2015        1 975 423,88 €  87 145,00 € 
 

2016        1 925 387,94 €  87 145,00 € 
 

2017        1 994 891,08 €  87 145,00 €  

2018        1 962 673,97 €  188 007,00 €  

2019        2 147 014,08 €  247 018,00 €  

2020 2.573.677,87 €  275.950,00 €  

2021 2.575.923,40 € 275.950,00 €  
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Como acontece nos anos anteriores, o agrupamento 01 (Encargos com pessoal) é o que pesa no 

orçamento da EPD, como se constatasse no quadro em baixo: 

Ano Civil 
Pagamentos  Total de 

Pagamentos Agrupamento 01 Agrupamento 02 Agrupamento 03 Agrupamento 07 

2011 1 124 881,00 € 311 351,00 € -   € 14 500,00 € 1 450 732,00 € 

2012 1 461 098,53 € 699 687,00 € 2 813,00 € 21 804,00 € 2 185 402,53 € 

2013 1 494 643,02 € 579 283,33 € 2 964,00 € 5 463,00 € 2 082 353,35 € 

2014 1 638 797,33 € 367 129,52 € 3 316,00 € 1 669,00 € 2 010 911,85 € 

2015 1 685 424,40 € 288 685,36 € 2 950,00 € 17 500,00 € 1 994 559,76 € 

2016 1 705 474,94 € 283 178,63 € 2 950,00 € 17 500,00 € 2 009 103,57 € 

2017 1 725 025,08 € 336 483,00 € 2 950,00 € 17 500,00 € 2 081 958,08 € 

2018 1 784 552,18 € 345 428,79 € 5 500,00 € 15 200,00 € 2 150 680,97 € 

2019 2 019 529,00 € 340 759,08 € 5 344,00 € 28 400,00 € 2 394 032,08 € 

2020 2 378 791,88 € 352 175,12 € 6 500,00 € 112 000,00 € 2 849 467,00 € 

2021 2 476 099,76 € 334 551,90 € 6 500,00 € 34 500,00 € 2 851 651,66 € 

Total 19 494 317,12 € 4 238 712,73 € 41 787,00 € 286 036,00 € 24 060 852,85 € 
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Centro de Ensino e Língua Portuguesa - Ruy Cinatti 

 

 
  

MATRIZ CURRICULAR 

Ano Letivo 2022-2023 
De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho de 2018 

 



 

  

1 
 

Introdução 
 

A Escola Portuguesa de Díli (EPD) tem vindo a construir e a consolidar, em Timor-Leste, uma 

forte imagem de credibilidade pedagógica, educativa, formativa, social e cultural, 

consubstanciada num trabalho consciente, competente e, acima de tudo, coerente. A prática 

reflexiva e construtivista subjacente ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido encontra-se 

plasmado no Projeto Educativo da EPD para o quadriénio 2020-2024.  

De facto, a permanente formação interna e externa, as ações concertadas e colaborativas do 

corpo docente, a busca incessante de melhor servir a comunidade local, designadamente, 

formando-a e capacitando-a, o estabelecimento de protocolos com entidades/instituições e a 

participação em atos locais, oficiais e sociais, de prestígio nacional no país onde se encontra 

implantada, tem sido alicerce do amplo reconhecimento de ser uma escola atenta e exigente e 

de referência em Timor Leste. 

Contudo, dada a história recente de Timor Leste, a Língua Portuguesa, embora seja oficial, foi 

abandonada durante largos anos. Neste contexto, muitos alunos denotam fortes dificuldades 

de expressão oral e de interpretação, dificilmente superáveis sem uma prática mais intensiva, 

nomeadamente pelo facto de não treinarem o uso da Língua Portuguesa no seu meio familiar. 

Este facto tem ficado registado em documentos representativos da EPD, designadamente no 

seu Projeto Educativo e no seu Plano de Ação e Desenvolvimento Estratégico (PADE). 

Objetiva-se, portanto, cimentar um conhecimento da Língua Portuguesa que proporcione aos 

alunos que ingressam na EPD, do pré-escolar ao ensino básico e secundário, as aprendizagens 

das disciplinas definidas nos planos curriculares de forma sustentável. Concomitantemente, 

pretende-se diminuir ou erradicar os constrangimentos decorrentes da impotência dos alunos e 

dos professores na não obtenção de melhores resultados causados pela deficiente 

interpretação linguística, procurando atuar na génese do problema sinalizado. 
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Matriz Curricular 1º Ciclo (1.º ano e 2.º ano) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo 

2 Implementação da medida “Aprender + Português”. 

3 É dada a possibilidade à escola de prover coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 

4 O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção 

de informação
.
  

5 Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa
.
 

 
Disciplinas 

Carga horária 
semanal (minutos) 

 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação1 

 
Português2 

 
480 

Matemática 480 

Estudo do Meio 180 

Educação Artística 

Expressões e Música3  

120 

Educação Física 60 

Apoio ao Estudo4  
120 

Oferta Complementar - Inglês 60 

Total 1500  

(25 horas) 

EMRC5 45 

 Atividades de Enriquecimento Curricular 

Laboratório de Conhecimentos 90 
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Matriz Curricular 1º Ciclo - 3º ano e 4º ano 

 

 

 Disciplinas Carga horária semanal (minutos) 

Cidadania e Desenvolvimento 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação1 

Português2 480 

Matemática 420 

Estudo do Meio 180 

Educação Artística 

Expressões e Música 3 180 

Educação Física 60 

Apoio ao Estudo 4 60 

Inglês 120 

Total 1500 

(25 horas) 

EMRC2 45 

 Atividades de Enriquecimento Curricular 

Laboratório de Conhecimentos 90 

Programação 45 

TIC 45 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo 

2 Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa
.
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Matriz Curricular 2º ciclo  
 

Disciplinas / Componentes do Currículo1  
5º 6º 

TOTAL 
CICLO Carga horária 

semanal 
(minutos) 

Carga horária 
semanal 

(minutos) 

Matemática e Ciências - total de ciclo 720 minutos 

 

Matemática 225 225 

Ciências Naturais 135 135 

Línguas e Estudos Sociais – total de ciclo 990 minutos 

Português 225 225 

História e Geografia de Portugal 135 135 

Língua Estrangeira I – Inglês 135 135 

Educação Artística e Tecnológica – total de ciclo 540 minutos 

Educação Visual 90 90 

Educação Tecnológica 90 90 

Educação Musical 90 90 

Educação Física – total de ciclo 270 minutos 

Educação Física 135 135 

Educação Moral Religiosa Católica
2
 45 45 

Cidadania e Desenvolvimento / TIC – Disciplinas semestrais 180 minutos 

Cidadania e Desenvolvimento/TIC3 90 90 

Total 1350 1350 2700 

    

Oferta Complementar - Tétum / Pensamento Crítico, 
Pensamento Criativo4 

90 90  

Apoio ao estudo 90 90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral ou outro. 

2
 Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

3 
Disciplinas em regime semestral. 

4 
Componente destinada à criação de novas disciplinas para enriquecimento do currículo. 
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Matriz Curricular 3º ciclo  
 

Disciplinas/Componentes do 
Currículo1 

7.º Ano 8.º Ano 9.ºAno 
Exame 
Final 

Carga horária 
semanal (min) 

Carga horária 
semanal (min) 

 

Carga horária 
semanal (min) 

 
9.º ano 

Português e Línguas Estrangeiras – total ciclo 1395 min  

Português 225 225 270 X 

Língua Estrangeira I - Inglês 135 135 135   

Língua Estrangeira II - Francês 90 90 90  

Ciências Sociais e Humanas – total de ciclo 765 minutos 

História 90 90 135  

Geografia 135 90 90  

Cidadania e Desenvolvimento2 45 45 45  

Matemática – total de ciclo 630 minutos 

Matemática 180 225 225 X 

Ciências Físicas e Naturais – 810 minutos 

Ciências Naturais 135 135 135  

Físico-Química 135 135 135  

Educação Artística e Tecnológica – 945 minutos 

Educação Visual 90 90 135  

Complemento à Educação Artística3  45 45 −  

TIC4 45 45 45  

Educação Física 135 135 135  

TOTAL 1485 1485 1530  

 4545  

Educação Moral Religiosa 
Católica5  

45 45 45  

 

 
 
 

                                                           
1
 A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral ou outro. 

2
 Disciplina semestral 

3 Oferta de Música. 
4 Disciplina semestral 
5 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
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Mariz Curricular Secundário 

 
 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 
 

Componentes de 
formação 

Disciplinas 

Carga horária semanal 
(minutos) Exame final 

Geral 

10.º 11.º 12.º 11.º 12.º 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

Português  270min 270min 270min * - X 

Língua estrangeira I – Inglês 135min 135min ----   

Filosofia 180min 180min ----- X  

Ed. Física 135min 135min 180min   

EMRC1  45min 45min 45min   

Específica Matemática A 270min 270min 270min  X 

Opções 

Bienal2  

Biologia e Geologia 

315min 

+ 

315min 

315min 

+ 

315min 

 X  

Física e Química A  X  

Geometria Descritiva A  X  

 

 

Anual3  

Biologia --- --- 180min   

Química ou Física --- --- 180min   

Aplicações Informáticas B --- --- 180min   

Psicologia B --- --- 180min   

Geografia C --- --- 180min   

Total 1620min 1620min 1035min   

 

 

                                                           
1 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
2 O aluno escolhe 2 disciplinas bienais. 
3 O aluno escolhe 2 disciplinas anuais sendo uma delas, obrigatoriamente, Biologia ou Química ou Física. 

 Reforço de 45 min. 
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Matriz Curricular Secundário 

 
 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 

 
 

Componentes de 
formação 

Disciplinas 

Carga horária semanal  
(45 minutos) 

Exame 
final 

Geral 

10.º 11.º 12.º 11.º 12.º 
C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

Português  270min 270min 270min * - x 

Língua estrangeira I – Inglês 135min 135min ---   

Filosofia 180min 180min --- X  

Ed. Física 135min 135min 180min   

EMRC1  45min 45min 45min   

Específica História A 270min 270min 270min  x 

Opções 

Bienal2  

 

MACS 
270 min 

+ 

270 min 

270 min 

+ 

270min 

--- 
x  

Geografia A 
--- 

x  

 

Anual3  

Aplicações Informáticas B   180min   

Psicologia B   180min   

Geografia C   180min   

Total 1530min 1530min 1035min   

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 

2
 O aluno escolhe 2 disciplinas bienais. 

3 O aluno escolhe 2 disciplinas anuais, sendo uma delas, obrigatoriamente, Psicologia B ou Geografia C. 

 Reforço de 45 min. 
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Matriz Curricular Secundário 

 
 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE ARTES VISUAIS 

 

 

Componentes de 
formação 

Disciplinas 

Carga horária semanal  
(45 minutos) 

Exame 
final 

Geral 

10.º 11.º 12.º 11.º 12.º 
C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

Português  270min 270min 270min * - x 

Língua estrangeira I – Inglês 135min 135min ---   

Filosofia 180min 180min --- X  

Ed. Física 135min 135min 180min   

EMRC1  45min 45min 45min   

Específica Desenho A 270min 270min 270min  x 

Opções 

Bienal2  

 

Geometria Descritiva A 
270 min 

+ 

270 min 

270 min 

+ 

270min 

--- 
x  

História e Cultura das Artes 
--- 

x  

 

 

Anual3  

Oficina das Artes  
 

--- --- 180min   

Aplicações Informáticas B --- --- 180min   

Psicologia B --- --- 180min   

 Geografia C --- --- 180min   

Total 1530min 1530min 1035min   

 

                                                           
1
 Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 

2
 O aluno escolhe 2 disciplinas bienais. 

3 O aluno escolhe 2 disciplinas anuais, sendo uma delas, obrigatoriamente, Oficina das Artes. 

 Reforço de 45 min. 
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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um projeto que visa ir ao encontro do estipulado no Projeto Educativo 

(PE) da Escola Portuguesa de Díli (EPD), ao mesmo tempo que é uma poderosa ferramenta de promoção e 

“reforço dos conteúdos curriculares, nomeadamente na proficiência da língua portuguesa”. (EPD, Projeto 

Educativo 2020/2024, p.14) 

O presente relatório tem como principal objetivo refletir toda a dinâmica das atividades realizadas ao longo 

do ano, ao mesmo tempo que visa compilar alguma da informação, onde são apresentados os resultados e 

comentados alguns dos indicadores considerados pertinentes para a sua avaliação. 

A informação apresentada carece de desenvolvimento, uma vez que ainda se encontram em análise as 

respetivas avaliações dos professores, sendo proposta desde já uma reformulação deste documento, motivo 

pelo qual é apresentada a versão 01.2022. 
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Metodologia de elaboração do relatório 

A elaboração do presente relatório tem como base quatro documentos que servem para a compilação da 

informação referente a cada atividade proposta. Assim, são utilizados os documentos “Proposta de 

Atividades” (imagem 1) e “Avaliação de Atividade” (imagem 2) que são preenchidos pelos responsáveis das 

atividades/projetos. 

  
Imagem 1 – Documento Proposta de Atividade/Projeto Imagem 2 – Documento Avaliação de atividade/Projeto 

É a partir destes dois documentos que é lançada a informação final para os dois documentos “Folha de 

lançamentos – proposta de Atividade/Projeto” (Imagem 3) e “Folha de lançamentos – Avaliação de 

Atividade/Projeto” (imagem 4), onde se encontra compilada toda a informação referente às atividades. 

  

Imagem 3 – Documento Folha de lançamento – Propostas de 

Atividade/Projeto 

Imagem 4 – Documento Folha de lançamento – Avaliações de 

Atividade/Projeto   

 

NOTA: Toda a informação mencionada neste relatório pode ser consultada nos documentos acima referidos. 
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Apresentação de resultados 

As atividades planeadas para o ano letivo 2021/2022 somaram um total de 103. Apesar de não terem sido 

todas realizadas, verifica-se um aumento significativo em relação ao não letivo anterior. 

 

1. Relação das atividades realizadas e não realizadas 

Foram realizadas 95% das atividades propostas, num total de 97, conforme apresentado no quadro 1, não 

tendo sido concretizadas as atividades apresentadas no quadro 2 com as respetivas justificações: 

 

TOTAL 103 

Atividades realizadas 97 

Atividades não realizadas 6 
Quadro 1 – Relação das atividades realizadas e não realizadas 

 

Quadro 2 – Atividades não realizadas e justificações 

2. Periodicidade das atividades 

No que se refere à periodicidade das atividades temos 4 tipologias: atividades ao longo do ano e atividades 

que decorreram nos períodos letivos. Destacam-se as atividades realizadas ao longo do ano, mas sem 

significativa diferença em relação às realizadas pontualmente nos períodos letivos, conforme se pode 

verificar no quadro 3. 

É importante referir que, apesar de haver um equilíbrio de distribuição das atividades ao longo dos períodos, 

o 3º período é consideravelmente mais curto que os 1º e 2º períodos, o que causa alguns constrangimentos 

na organização de espaço e calendário para a dinamização das atividades. Associado a esse fator, às 

atividades realizadas pontualmente acrescem as que se realizam ao longo do ano. 

 

PERIODOCIDADE DA ATIVIDADE N.º DE ATIVIDADES 

Ao longo do ano 28 

1º Período 24 

2º Período 23 

3º Período 22 

TOTAL 97 

Quadro 3 – Periodicidade das atividades 

ATIVIDADES MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO 

Clube de guitarra Incompatibilidade de horário entre alunos, professor e disponibilização de espaço. 

Oficina das 

percussões 

Incompatibilidade de horário entre alunos, professor e disponibilização de espaço. 

Instituições e 

serviços (1º CEB)  

A atividade não se realizou face aos diversos casos de covid-19 detetados entre os 

vários destinatários e intervenientes. 

EPD GOT TALENT Incompatibilidade de horário entre alunos e professora. De referir que a atividade 

foi substituída pela atividade Mostra de Talentos EPD. 

1 lenda, 1000 

tsurus, um desejo 

Com diversas atividades a decorrer ao mesmo tempo, a professora considerou que 

seria mais adequado realizar a atividade no próximo ano letivo.  

Post crossing A atividade não foi realizada devido ao mau funcionamento dos correios. 
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3. Atividades realizadas por Departamentos Curriculares 

No que concerne ao número de atividades realizadas por departamento, conforme apresentado no quadro 4, 

destacam-se as atividades com a categoria “Outro”, onde estão inseridas as atividades da iniciativa e da 

responsabilidade de mais do que um departamento. Com significativa expressão segue-se o departamento 

de expressões.  
 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES N.º DE ATIVIDADES 

Pré-escolar 9 

1º CEB 4 

1º CEB + Matemática e Ciências Experimentais 1 

Expressões 17 

Línguas 4 

Ciências Sociais e Humanas 3 

Matemática e Ciências Experimentais 11 

Biblioteca 14 

Outro 34 

TOTAL 97 

Quadro 4 - Atividades categorizadas por Departamento 

 

4.  Local de Realização das atividades 

As atividades foram dominantemente realizadas nas instalações da escola, com um total de 86% em relação 

às atividades no exterior, conforme evidenciado no quadro 5. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES N.º DE ATIVIDADES 

EPD 84 

Hotel Timor 1 

Cidade de Díli e arredores 2 

Cemitério Santa Cruz 1 

Parceria com escolas em Portugal 2 

Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Díli 1 

Fundação Oriente 3 

Praia da Areia Branca 2 

Praia dos Portugueses 1 

Instituição Casa Vida 1 

Empresa BTL – tratamento de águas 1 

Quadro 5 – Local de realização das atividades 

 

5.  Articulação com o Projeto Educativo da EPD 

Todas as atividades do PAA foram enquadradas nos domínios do PE, a referenciar:  

A – Resultados;  

B – Prestação de Serviço Educativo; 

C – Recursos Físicos e Humanos;   

D – Liderança e Gestão. 

Numa primeira análise destacam-se os domínios. A e B, em todas as suas dimensões, seguidos do domínio D, 

em especial no objetivo estratégico D1 – Reforço da Identidade da Escola. Já o domínio C é o menos 

referenciado, motivo que deve estar relacionado com a especificidade do seu âmbito. 
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De mencionar que todas as atividades procuraram ir ao encontro das metas e dos objetivos estratégicos de 

pelos menos um destes domínios, articulando grande parte das vezes com os objetivos curriculares da 

disciplina assim como com a área de Cidadania e Desenvolvimento.  

NOTA: É necessário apurar com exatidão as atividades e domínios desenvolvidos respetivamente. 
 

6.  Avaliação das Atividades 

A avaliação das atividades feita por cada um dos responsáveis é, em termos gerais, bastante positiva no que 

respeita à concretização dos objetivos propostos, à participação dos intervenientes e ao cumprimento do 

planeado. À semelhança do ano anterior, os professores referem que os alunos revelam empenho e 

entusiasmo na adesão e concretização das atividades. 

A mencionar três atividades que referiam na avaliação o não cumprimento parcial dos objetivos, a seguir 

apresentadas no quadro 6. 

Quadro 6 – Atividades que não cumpriram parcialmente os objetivos 

 

7. Orçamento 

O orçamento previsto difere do orçamento efetivo, uma vez que nem todas as atividades propostas tinham 

valores orçamentados assim como também só foi possível determinar alguns valores após a realização das 

atividades. A seguir apresenta-se o quadro com os valores orçamentados, quadro 7, e os valores gastos, 

quadro 8. 

ORÇAMENTO PREVISTO Atividades previstas  ORÇAMENTO GASTO Atividades contabilizadas 

$ 15 592,05 103  $ 12 022,31 71 

Quadro 7 – Orçamento previsto  Quadro 8 – Orçamento gasto 

 NOTA: Estes valores requerem confirmação uma vez que ainda é necessário apurar alguns valores finais em 

conformidade com alguns relatórios de avaliação de atividades. 

 

ATIVIDADES MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO PARCIAL DOS OBJETIVOS 

Dentição A atividade decorreu depois da data prevista, fruto do atraso sofrido na planificação e 

execução do trabalho da disciplina de Estudo do Meio. Por esse motivo, as restantes turmas 

não participaram. A enfermeira Irís dinamizou a atividade planificada, contextualizando-a 

com outros aspetos que já haviam sido estudados pelos alunos. A atividade foi bem 

sucedida e os alunos apreciaram a sua dinamização, ainda que as condições da sala de aula 

não fossem as melhores, quer do ponto de vista da visualização, como do ponto de vista da 

audição. 

Clube Robotics Code 

Cinatti - Workshop de 

programação em 

Scratch 

Todos os objetivos foram atingidos, com exceção do D2.  

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, não tendo sido estabelecidas parcerias. 

Inicialmente estava previsto a realização de dois workshops mas só se realizou um. 

Não se realizou o workshop dirigido aos alunos do 2º e 3º ciclos e Ensino secundário, da 

responsabilidade do professor Humberto Carvalho. 

Internet mais segura 

na EPD  

Todos os objetivos foram atingidos, com exceção do D2.  

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, não tendo sido estabelecidas parcerias. 

A realização dos desafio Seguranet deveria ter sido realizada por todos os alunos que 

frequentaram a disciplina TIC, no entanto, os colegas que a lecionaram no 5º, 6º e 7º anos 

não os realizaram por falta de tempo. 



                                 
 ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

 

Pá
gi

n
a8

 

 

Conclusão 

 

Levando-se em consideração os aspetos abordados, pode-se concluir que o Plano Anual de Atividades 

decorreu conforme o planificado e com sucesso, uma vez que o cumprimento das atividades propostas se 

encontra nos 95%, com uma taxa de 100% de satisfação dos intervenientes das atividades. 

 

Em relação às atividades realizadas na escola, pelo seu caráter excecional e impacto que fizeram sentir no 

seio da comunidade destacam-se duas atividades, nomeadamente a visita do Presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa à escola, uma vez que alunos, funcionários e professores receberam o 

Sr Presidente calorosamente e com muito entusiasmo, e a celebração do dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas, em parceria com a Embaixada Portuguesa em Timor-Leste que, apesar de ser um 

evento já realizado em anos anteriores, não deixa de ser gratificante para a comunidade portuguesa que se 

encontra em Timor-Leste. 

 

Algumas sugestões de melhoria para o PAA: 

• No sentido de potenciar o contacto com a comunidade e diversificar as atividades, seria importante 

aumentar o número de atividades realizadas fora das instalações da escola (por exemplo, propor um 

aumento de 20% de atividades realizadas no exterior em relação ao ano letivo anterior, e assim 

sucessivamente até que se atinja um total de 50% de atividades realizadas no exterior da escola e 50% de 

atividades realizadas na escola). 

• Tendo em conta o tempo dos períodos letivos, aconselhar os professores a calendarizarem as atividades 

tendo em consideração esse fator. Por exemplo, sendo o 2º período mais longo, dinamizar mais atividades 

nesse tempo. 

• Criar uma comissão de festas para os momentos de celebração dos finais dos períodos e final de ano. Os 

elementos apenas se reuniam especificamente para organizar a festa de final do 1º período (festa de 

Natal), festa de final do 2º período (festa da Páscoa) e festa de final de ano. 

• Esclarecer os professores, sob a forma de workshop ou através dos coordenadores dos departamentos, 

acerca do preenchimento dos documentos/grelhas para a proposta de atividades. A informação que é 

colocada nos documentos é muito díspar, não porque não sabem preencher o documento, mas por falta de 

explicação/instruções de preenchimento. 

• Seria muito importante alterar o formato de compilação de informação respeitante ao PAA, no sentido de 

tornar o seu formato mais intuitivo, que possibilite a consulta e organização da informação de forma rápida 

e eficiente, quer para quem propõe as atividades, quer para quem consulta informação. 

 

 

 

07 de julho de 2022 

 

_____________________ 

(Márcia Morais) 

 

 


