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INTRODUÇÃO  

 

O Projeto Educativo é um “documento facilitador da organização de dinâmicas de mudança na escola 

e de aprendizagens com sentido. É um instrumento de concretização e da gestão da autonomia da escola 

quando é concebido e desenvolvido na base do cruzamento de expetativas e posições diversas 

(professores/as, alunos/as, pais, agentes da comunidade, outros educadores...) que proporcionem a 

existência de diálogo dentro da escola, e desta com a comunidade e que enriqueçam a cultura e os saberes 

escolares com a dimensão social” (Leite et al., 2001). 

O Projeto Educativo pode e deve constituir-se como um instrumento de concretização e de gestão da 

autonomia e flexibilidade curricular e representa, antes de mais, uma rutura com a normalização, sendo, 

por isso, uma referência e um dispositivo para a construção contínua da mudança, para a organização da 

Escola/Agrupamento (no presente e no futuro), para a clarificação das intencionalidades educativas e para 

a articulação das participações dos diversos protagonistas. 

Pretendemos assumir o compromisso da gestão do currículo de forma flexível e contextualizada para a 

promoção de um ensino de qualidade que implica promover o sucesso e melhorar as aprendizagens, 

tornando-as efetivas e significativas, com conhecimentos consolidados que potenciem o desenvolvimento 

de competências que contribuam para a formação integral do aluno, preparando-o para uma cidadania 

plena, responsável e saudável, no contexto dos desafios colocados pela sociedade contemporânea.  

  Pretendemos assumir o compromisso de uma Escola capaz de formar cidadãos de sucesso, 

conhecedores, mas também capazes de integrar e produzir conhecimento, resolver problemas, dominar 

diferentes linguagens científicas e técnicas, cooperar, serem autónomos, terem sensibilidade estética e 

artística e cuidarem do seu bem-estar. 

Pretendemos assumir um compromisso de escola inclusiva, uma escola na qual todos os alunos sejam 

respeitados e valorizados, compromisso este que ditará o nosso lema 

Reunidos pelas aprendizagens na diversidade! 

O Projeto Educativo deve, então, partir da reflexão contemplativa ou da análise avaliativa das 

experiências, do trabalho já realizado e da identificação dos pontos fortes e das boas práticas para 
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identificar os aspetos e áreas a melhorar, bem como as fragilidades de fundo desta comunidade educativa 

com vista à implementação de um plano de ações, objetivando essa mesma melhoria.  

  

 

Assim, será pertinente alterar e aperfeiçoar metodologias de intervenção que possam contribuir para 

a mudança, de modo a construir futuros alicerçados na Visão, Missão e Valores do Agrupamento de Escolas 

de Águeda, exequíveis através de objetivos, ações e metas traçadas nos Eixos de Intervenção delineados. 

Visão 
Uma Escola de Qualidade… 

 

Missão  

Uma Escola que Promove… 

 

Valores 
Uma escola que Defende… 

 



 
 

  Reunidos pelas aprendizagens na diversidade 
 

4 
Projeto Educativo 2022/2025 

 

 

 

 

Eixos de Intervenção 

 

 

 
 

 

 



 
 

  Reunidos pelas aprendizagens na diversidade 
 

5 
Projeto Educativo 2022/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

1.1. Contexto Geográfico e Socioeconómico  
 
  O Agrupamento de Escolas de Águeda (AEA) faz parte da rede educativa de Águeda, um concelho do 

distrito de Aveiro, inserido na região Centro e sub-região do Baixo Vouga. Águeda foi elevada à categoria de 

cidade em 1985. O concelho de Águeda é constituído administrativamente por 11 freguesias/ uniões de 

freguesias. 
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Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 

 

  Tem uma área de aproximadamente 335 Km2, sendo o maior do distrito de Aveiro. Apresenta uma 

grande diversidade topográfica, desde as áreas serranas, muitas delas isoladas pelas fracas condições de 

acessibilidades, até às zonas mais planas, de terrenos férteis e propícios à agricultura.  

  De acordo com os Censos 2021, a população residente é de 46 134 habitantes e a densidade 

populacional de aproximadamente 137,3 hab/km2. Comparativamente ao Censos 2011, continua a 

verificar-se a tendência de descida da população, com a diminuição de 1546 residentes e um aumento do 

índice de envelhecimento de forma significativa.  

  A taxa de atividade da população residente situa-se nos 63,7% segundo dados do INE de 2020, sendo 

ligeiramente inferior à de Portugal Continental e da região do Baixo Vouga. 

  Relativamente às atividades económicas, verifica-se o predomínio no setor da indústria 

transformadora na área da metalomecânica, nomeadamente a indústria de “duas rodas” (bicicletas e 

motociclos) e de materiais de construção, pelo que Águeda tem merecido o epíteto de “terra das 

ferragens” por este ser, a par do fabrico de motociclos, o setor industrial privilegiado. 

  Águeda é atravessada por um rio que continua a ser um importante recurso de uma área agrícola 

extremamente fértil na produção de milho, fruta, vinho e madeira. Um número considerável de freguesias 

do concelho está inserido na região da Bairrada, famosa pelos seus vinhos e o seu leitão assado. 
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  Águeda tem também uma forte tradição artesanal, como a olaria, a tecelagem, a cestaria, a latoaria, 

a tanoaria, os bordados e os rendados. 

  “Existe ainda no Município um potencial que permite a evolução para formas de competitividade 

assentes na incorporação de serviços, do conhecimento e de tecnologia, associados à presença da Escola 

Superior Tecnologia e Gestão de Águeda. Águeda é ainda um concelho que, devido à sua riqueza natural, 

patrimonial, cultural e paisagística, apresenta um elevado potencial turístico, ainda por desenvolver. 

”(CMA 2014). 

  É neste contexto que está inserido o AEA, sendo na Escola Básica Fernando Caldeira que está sediada 

a Direção Executiva e os serviços Administrativos deste Agrupamento de Escolas. Apetrechado com 

diversos equipamentos tecnológicos, o AEA em parceria com a CMA, continua a apostar nas novas 

tecnologias como alternativa aos métodos tradicionais de ensino. 

 
 

1.2. Data de criação  
 

 
  O Agrupamento de Escolas de Águeda foi constituído em 5 de julho 2003, por Despacho do 

Secretário de Estado da Administração Educativa, com a junção do Agrupamento Horizontal de Escolas de 

Águeda e a Escola Básica dos 2.º e 3.ºciclos Fernando Caldeira. Abrange o território da União das Freguesias 

de Águeda e Borralha, da União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e da 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel, encontrando- se o edifício mais distante (Jardim de Infância 

de Castanheira do Vouga) a cerca de 12 km da sede do Agrupamento. 

 

 

1.3. Edifícios escolares  
 
  O AEA integra a Escola Básica Fernando Caldeira (escola-sede) com o 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

e as Escolas Básicas de Águeda, da Borralha, de Recardães (Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico), 

a Escola Básica de Assequins (1.º Ciclo do Ensino Básico) e os Jardins de Infância de Castanheira do Vouga e 

da Giesteira. Existem duas bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, uma delas situada na 

escola-sede e outra na Escola Básica de Recardães. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA 

Freguesia Pré-escolar 1.º CEB 2.º CEB 

Águeda e Borralha JI Águeda EB1 de Águeda (Chãs) EB Fernando Caldeira 

JI Giesteira EB1 Fernando Caldeira 

JI Borralha EB1 de Assequins 

EB1 da Borralha 

Castanheira do Vouga JI da Castanheira do Vouga  

Recardães e Espinhel JI de Recardães EB1 de Recardães 

Rede escolar: ano letivo 2021/2022 

  O Município tem assumido um papel determinante no apetrechamento e requalificação de todas as 

Escolas e Jardins-de-infância, tendo sido construídos ou remodelados, nos últimos anos, novos Centros 

Escolares. O Agrupamento dispõe, em regra, de recursos e de equipamentos adequados ao 

desenvolvimento da atividade educativa. Os edifícios dos diversos estabelecimentos de ensino, tal como os 

espaços exteriores, apresentam um bom estado de conservação e higiene. 

 

1.4. População Escolar  
 
 

  No ano letivo 2020/2021, o AEA registou a matrícula de 1229 alunos, num total de 59 turmas, assim 

distribuídas: 

Quadro I - População Escolar 

 Pré-Escolar 1º CEB 2ºCEB Total 

Nº Alunos 183 628 418 1229 

Nº Turmas 9 31 19 59 

 

  No 2º CEB, funciona, em cada ano de escolaridade, uma turma do Ensino Artístico Especializado de 

Música. 

  Sublinhando as carências socioeconómicas do concelho, observa-se que, neste universo, o número 

de alunos que beneficiam do apoio da Ação Social Escolar (ASE), tem registado um aumento muito 

significativo no Pré-Escolar, nos últimos anos, conforme dados do relatório de autoavaliação 2020/21. No 
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global, este apoio atinge os 31,8%, no que diz respeito a refeições, material escolar e visitas de estudo e 

outros apoios, dos quais 51,15% são de escalão A, distribuídos do seguinte modo: 

Quadro II- Alunos Subsidiados 

Nível de Ensino N.º de Alunos inscritos 
2020/21 

N.º de Alunos 
SASE 

% Alunos SASE 
(A+B) 

PRÉ- ESCOLAR 183 52 28,41% 

1.º CEB 628 201 32,00% 

2º CEB 418 138 33,01% 

TOTAL 1229 391 31,81% 

Dados do Relatório de Autoavaliação 2020/21 

  É ainda atribuído um reforço alimentar temporário (lanche da manhã), a alunos que sejam 

referenciados pelos professores titulares/diretores de turma/coordenadores de estabelecimento à Direção 

do Agrupamento, por situações económicas precárias. 

  Também quanto à proveniência dos alunos que frequentam este Agrupamento, desde logo se 

destaca uma multiculturalidade da população escolar, com grande diversidade de línguas, culturas e de 

sistemas de ensino, conforme se verifica pelo quadro abaixo apresentado. Este número tem vindo a 

aumentar de forma muito significativa, representando 12,04 % do cômputo geral do número total de 

alunos inscritos, no ano letivo 2020/2021. É o 1.º ciclo que regista a maior taxa de alunos estrangeiros – 

6,18%, seguido do 2º ciclo com 3,50%, sendo o Brasil o país que apresenta a proveniência da maior 

percentagem de alunos – 54%, seguida do Cazaquistão com cerca de 9,5%.  

  Nesse sentido, foi implementada a disciplina de Português Língua Não Materna, de acordo com os 

parâmetros legais em vigor. Com base no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, foram 

criados os seguintes grupos de nível de proficiência linguística: a) Iniciação (A1, A2); b) Intermédio (B1); c) 

Avançado (B2, C1). 

 

Quadro III- Número de Alunos por país de proveniência 

Países de origem dos 

alunos 

Níveis de educação e ensino 
TOTAL 

 Pré-escolar 1º CEB 2º CEB 

Brasil 16 37 27 80 

Cazaquistão 0 9 5 14 
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Venezuela 1 5 3 9 

Angola 0 5 2 7 

Suíça 2 4 0 6 

Ucrânia 1 0 4 5 

Índia 2 2 0 4 

Reino Unido da Grã- -
Bretanha e Irlanda do Norte 

2 2 0 4 

Alemanha 2 2 0 4 

França 0 3 0 3 

Guiné-Bissau 1 1 1 3 

Espanha 0 2 0 2 

Luxemburgo 1 0 1 2 

São Tomé e Príncipe 0 2 0 2 

Egipto 0 1 0 1 

Geórgia 1 0 0 1 

Estados Unidos da América 0 1 0 1 

TOTAIS 29 76 43 148 

% dos Alunos Inscritos 2,36% 6,18% 3,50% 12,04% 

Dados do Relatório de Autoavaliação 2020/21 

 

  Outro grupo integrante desta população, com uma representatividade de 3,7% é constituído pelos 

alunos oriundos de famílias de etnia cigana, cujos agregados familiares se apresentam dispersos em cinco 

comunidades distintas. Trata-se de uma população discente que, pela sua especificidade linguística e 

cultural, apresenta algumas dificuldades de integração e absentismo.  

 
 
 

1.5. Recursos Humanos  
 
  O corpo docente do AEA tem diminuído, sendo atualmente constituído por 114 

professores/educadores.  A estabilidade do corpo docente é uma mais-valia do Agrupamento e apontada 

como um ponto forte. Todavia, começa a ser significativo um notório envelhecimento do corpo docente. 

O corpo não docente do Agrupamento, 7 assistentes técnicos e 44 assistentes operacionais, é 
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maioritariamente constituído por elementos do sexo feminino, sendo a quase totalidade dos seus 

elementos vinculada. Este número resulta da transição dos assistentes, técnicos e operacionais para os 

quadros da autarquia.  À semelhança do que foi referido relativamente à estabilidade do corpo docente, 

também a grande maioria dos elementos do corpo não docente exerce funções no Agrupamento há mais 

de dez anos, assegurando os serviços existentes nos diferentes estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento (serviços administrativos, serviços de ação social escolar, bufete, refeitórios, bibliotecas, 

reprografia e papelaria, bem como serviços de atendimento, acompanhamento e supervisão dos alunos 

dentro dos espaços escolares). 

Quadro IV-Recursos Humanos 

Níveis de 
Ensino 

Nº 
alunos 

Nº 
turmas 

Pessoal Docente (PD) 
por Departamento Curricular 

Docentes 
Educação 
Especial 

Assistentes 
Técnicos 

Assistentes 
Operacionais 

Pré-Escolar 183 9 13  
 
 
 
 
 

11 
(incluindo 

3 da IP) 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

44 

1º CEB 628 31 42 

2º CEB 418 19 Departamento Línguas - 13 

Departamento Ciências Sociais 
Humanas - 7 

Departamento Matemática e 
Ciências Experimentais - 11 

Departamento de Expressões - 17 

TOTAIS 1229 59 103 

Dados do Relatório de Autoavaliação 2020/21 

 

 

 

 

1.6. Serviços Técnicos e Técnico Pedagógicos 

 
 
  1.6.1. Biblioteca Escolar (BE) 
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  O AEA integra duas bibliotecas pertencentes à Rede de Bibliotecas Escolares, uma na escola sede e 

outra na EB de Recardães. A Biblioteca Escolar, como espaço agregador de conhecimentos e recursos 

diversificados, promove a mudança das práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao 

currículo, no desenvolvimento da literacia digital, da informação e dos media, na formação de leitores 

críticos e na construção da cidadania.  

  Sendo um elemento fundamental na mudança do paradigma educacional, uma vez que facilita o 

acesso a uma vasta gama de equipamentos e recursos, afigura-se como um ponto de referência no 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, uma vez que as atividades dinamizadas, em 

articulação com os diferentes departamentos curriculares, têm em vista a promoção da transversalidade 

dos saberes, dando continuidade e enriquecendo as aprendizagens realizadas na sala de aula. O Plano de 

Melhoria da BE, delineado em articulação com as grandes linhas de atuação do Projeto Educativo e 

integrado no Plano de Atividades, está em conformidade com as orientações do Modelo de Avaliação das 

Bibliotecas Escolares (MABE) e os princípios do Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) em que se 

encontra integrada desde 2008. 

 

  1.6.2. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

  A EMAEI desenvolve um conjunto de ações de apoio à operacionalização da educação inclusiva, 

deste modo, a esta equipa compete:  propor acompanhar e monitorizar a eficácia das medidas de suporte à 

aprendizagem; prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; acompanhar o funcionamento do Centro de apoio à Aprendizagem (CAA); sensibilizar a 

comunidade educativa para a educação inclusiva, elaborar, supervisionar, monitorizar e ajustar os 

Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e, se aplicável os Programas Educativos Individuais (PEI) e o Planos 

Individuais de Transição (PIT) previstos na legislação em vigor. 

  O AEA integra a rede de agrupamentos de escolas de referência para a Intervenção Precoce na 

Infância (IPI). O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) abrange as crianças entre os 0 

e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades 

típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem 

como as suas famílias. Esta intervenção inclui um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na 

criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da 

saúde e da ação social. Desenvolve-se através da atuação coordenada de uma equipa transdisciplinar, com 

docentes colocados, neste âmbito que articulam com os serviços dos Ministérios da Solidariedade Social e 
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da Saúde nomeadamente, psicologia, terapia da fala, fisioterapia, educação social, enfermeiros e médicos, 

que formam as equipas locais do SNIPI, regulamentado pelo Decreto – Lei nº 281/2009, de 6 de outubro. 

  O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos saberes e competências da escola e que está enquadrado pelo regime jurídico da 

Educação inclusiva, Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho e alterações constantes na Lei nº116/2019, de 13 

de setembro. O CAA, em colaboração com os demais serviços e estruturas do Agrupamento, tem como 

objetivos gerais:  apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades do 

Agrupamento, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; promover e 

apoiar o acesso a formação e a integração na vida pós-escolar; promover e apoiar o acesso ao lazer, à 

participação social e à vida autónoma. 

  Para além da EMAEI, que constitui um dos recursos organizacionais imprescindíveis na definição e 

acompanhamento das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, são ainda de referir outras 

estruturas externas ao Agrupamento, nomeadamente, o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), a Equipa 

de Saúde Escolar, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e o Núcleo Local de Inserção (NLI). 

  A CPCJ tem um papel preponderante no Agrupamento já que, por força de lei, do próprio Estatuto do 

Aluno, esta intervém em diversas situações devidamente especificadas e contribui com propostas de ação 

em matéria de prevenção/proteção de infância e juventude, considerando os fatores de risco e perigo que 

se detetam. O docente interlocutor na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, no nosso Agrupamento, 

é sempre um elemento da Direção.  

 

  1.6.3.  Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)  

  Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do AEA são uma unidade especializada de apoio 

educativo, que assegura o acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo 

educativo. Desenvolvem a sua intervenção de acordo com o Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de maio e regem-

se, no exercício das suas competências, pelo Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

As principais atividades são: realização de avaliações psicológicas, acompanhamento psicopedagógico, 

intervenção em turmas para promoção de competências socioemocionais, dinamização de projetos de 

promoção do sucesso escolar e redução do absentismo, dinamização de ações de formação para pais, 

encarregados de educação, pessoal docente e não docente, colaboração com o  PAPES (Programa de Apoio 

à Promoção e Educação para a Saúde), o Programa de Educação Sexual em Meio Escolar e com a  Cidadania 

e Desenvolvimento. Dinamiza e coordena os trabalhos das Assembleias de Delegados e Subdelegados de 

Turma e faz a articulação com serviços externos (Saúde, Segurança Social, CPCJ e Tribunais).  
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  O Projeto CATIVAR (Comunicar, Aceitar, Tolerar, Interagir, Valorizar, Alterar, Reajustar) surge, este 

ano letivo, no AEA, em articulação com os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento, no 

sentido de promover a melhoria de comportamentos e combater a indisciplina. É um projeto de 

Intervenção Disciplinar que tem como principal objetivo ajudar os alunos a compreenderem os factos que 

estão na base dos seus maus comportamentos e provocar a modificação das suas atitudes, procurando que 

assumam e cumpram as regras instituídas, assim como os deveres de alunos. Funciona num Gabinete, na 

escola sede do AEA, com a presença de um docente que acompanha e orienta os alunos, constituindo-se 

como uma ferramenta que procura colocar em prática um conjunto de iniciativas que permitam: a) 

Identificar as situações de indisciplina, dando-lhes uma resposta imediata; b) Responder, com soluções, a 

casos de indisciplina em sala de aula; c) Recolher informações e proceder a avaliações factuais sobre casos 

de indisciplina; d) Melhorar o comportamento dos alunos em sala de aula; e) Educar os alunos para os 

padrões de conduta e de cidadania.  

 

  1.6.4. Projeto EPIS, da Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social 

  O AEA dinamiza o Projeto EPIS, da Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social, que tem 

como objetivo a promoção da inclusão social de crianças e jovens através do sucesso escolar e da inserção 

profissional. A implementação deste projeto iniciou-se no ano letivo 2017/2018 com alunos do 1.º ano de 

escolaridade. Os eixos de orientação/intervenção neste projeto-piloto consistem na aplicação de um 

instrumento de sinalização, a todos os alunos, que permita uma avaliação mais detalhada e especializada 

nos seguintes domínios: alunos (competências neuras psicológicas, cognitivas e não cognitivas); família 

(cooperação escola-família); escola (motivação face à escola, atitudes, perceções e frustrações); território 

(Índice grafar - contexto socioeconómico e caraterização residencial). A intervenção é realizada por um 

mediador, em articulação com o professor titular de turma/ diretor de turma e visa o treino de 

competências e atitudes facilitadoras do desempenho académico de cada um dos alunos sinalizados. 

 

 

 

1.7. Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 
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  Com intencionalidade dirigida à mitigação dos efeitos da pandemia, não apenas nas aprendizagens 

em si, mas em toda a envolvência que permite um desenvolvimento mais inclusivo, justo e integral das 

nossas crianças e dos jovens, o AEA propõe-se reforçar e /ou implementar um conjunto de medidas 

dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação, 

que constam do “Plano 21|23 Escola +”. 

     Assim, neste âmbito, o AEA propõe-se desenvolver e/ ou continuar a implementar um conjunto de 

ações específicas nos diversos domínios de atuação, destacando-se: 

   

  A)  + Leitura e Escrita 

 
  No âmbito da Oferta Complementar do Agrupamento, será implementada, a partir do ano letivo 

2021/22, uma nova disciplina: Ler.com (primeiro e segundo anos) / Ler e Contar.com (terceiro e quarto 

anos) / Ler, Contar e Produzir.com (quinto e sexto anos). A leitura permite o acesso a todas as 

aprendizagens, pelo que esta disciplina pretende confluir para o reforço da competência de leitura às várias 

atividades curriculares de forma integrada. A construção do seu currículo resulta de um trabalho 

colaborativo e de articulação com a Biblioteca Escolar e tem por base as Aprendizagens Essenciais das 

várias áreas disciplinares, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, ainda, a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania. Ao nível do pré-escolar, esta oferta reveste-se sob a forma de 

projeto, em articulação com a Biblioteca Escolar. 

   Ainda neste domínio, a Biblioteca Escolar, integrada, a nível nacional, na Rede de Bibliotecas 

Escolares e, a nível concelhio, na Rede de Bibliotecas de Águeda, promove e dinamiza um conjunto de 

ações estratégicas com vista ao desenvolvimento de múltiplas literacias.  

 

  B) + Autonomia Curricular  

 
  Criação de Turmas dinâmicas com a implementação do Projeto Fénix e do Programa de Mentorias 

Interpares (ProMentI) 

  O Projeto Fénix assenta num modelo organizacional de escola que permite dar um apoio mais 

personalizado aos alunos que evidenciam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas identificadas pela 

escola de acordo com a taxa de sucesso.  Este ano letivo (2021/22), irá ser desenvolvido no 5.º ano, nas 

disciplinas de Matemática e Inglês. Consiste na criação de turmas Fénix e “ninhos”, nos quais são 

temporariamente integrados os alunos que necessitam de um maior apoio para conseguir recuperar 

aprendizagens, permitindo um ensino mais individualizado, com respeito por diferentes ritmos de 

aprendizagem. Os “ninhos” são flexíveis, temporários e dinâmicos ao longo do ano e funcionam no mesmo 

tempo letivo da turma de origem, o que permite não sobrecarregar os alunos com tempos extras de apoio 
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educativo. Assim que o nível de desempenho esperado é atingido, os alunos regressam à sua turma de 

origem.  

  O ProMentI - Programa de Mentorias Interpares, instituído no ano letivo 2020/21, visa promover as 

competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico, procurando que os alunos adequem 

os seus comportamentos em contexto de cooperação, partilha e colaboração e que sejam capazes de 

interagir com tolerância, empatia e responsabilidade, tal como preceituado no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. O programa de mentoria prevê que o mentor acompanhe o mentorando no 

desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar e em outras 

atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares, individuais e de grupo. Para além dos 

intervenientes diretos (mentor, mentorando e diretor de turma), o ProMentI pressupõe o envolvimento 

das famílias, cuja participação (ainda que de retaguarda), é de grande importância.  

 

  Os Referenciais Curriculares e para a Avaliação são os preconizados na lei, nomeadamente as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais (com a possibilidade de gestão por ciclo) e a Estratégia Nacional 

para a Cidadania. 

 

  O AEA irá reforçar a implementação do Plano de Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, 

funcionando no pré-escolar e no 1º ciclo numa vertente transversal e como disciplina no 2º ciclo, em regime 

quinzenal.  A redefinição da Educação para a Cidadania, (cf. Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio), 

contribui para a formação do indivíduo como cidadão participativo e com formação sólida e humanística, 

garantindo o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual 

como social.   

  A abordagem curricular da Educação para a Cidadania, no nosso Agrupamento, propõe que os alunos 

na componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento realizem aprendizagens através da participação 

plural e responsável de todos na construção de si como cidadãos e de sociedades mais justas e inclusivas, 

no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos Direitos Humanos. A Cidadania e 

Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular privilegiado para o desenvolvimento de 

aprendizagens com impacto tridimensional na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e 

no relacionamento social e intercultural, procurando garantir uma preparação adequada para o exercício 

de uma cidadania ativa e esclarecida, bem como uma adequada formação para o cumprimento dos 

objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. 
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  C) + Recursos Educativos 

 
  O AEA irá implementar a ação Promover o Sucesso Escolar - 1º ciclo e novos ciclos, para a 

consolidação de aprendizagens estruturantes afetadas pelo contexto pandémico e a recuperação de 

aprendizagens nos anos iniciais de ciclo e no 3.º ano de escolaridade.  O AEA está a implementar a afetação 

dos recursos adicionais de apoio ao 1º ciclo (com especial atenção para o 3º ano) e aos anos de transição 

de ciclo. Assim, todos os alunos do 1º ciclo, irão beneficiar de apoio educativo (reforço no 3º ano de 

escolaridade); coadjuvação a Português e Matemática nos 3º e 4º anos; a atividade física e desportiva no 2º 

ano; Expressões Artísticas nos 2º e 3º ano; e reforço curricular do Ensino Experimental no 2º ano.  

  Para além disso, o AEA em parceria com o projeto “CASAS”, está a implementar um Projeto de Apoio 

Educativo com o Centro Paroquial e Social de Recardães. 

  A AEA aderiu ao Plano Nacional das Artes (PNA), iniciativa dos ministérios da Cultura e da Educação, 

com o horizonte temporal 2019-2029, que promove a transformação social, mobilizando o poder educativo 

das artes e do património na vida dos cidadãos: para todos e com cada um. 

  Num dos seus eixos de intervenção (Eixo C -  Educação e Acesso), o PNA prevê uma intervenção 

articulada nas escolas, que passa, entre outras ações, pela promoção de um Projeto Cultural de Escola 

(PCE), que visa: reforçar a identidade cultural dos AE (ID cultural do AE); valorizar na escola o 

desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a sensibilidade estética e artística e a interpretação dos 

referentes culturais e artísticos; propor uma organização curricular flexível e adequada às iniciativas 

programadas; promover iniciativas de âmbito cultural e artístico, desenvolvidas dentro e fora da escola. A 

adesão ao PNA e consequente realização do projeto piloto do PCE em 2021/2022 será uma oportunidade 

de potenciar a articulação com o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares, entre outros, 

integrando atividades dos mesmos que contribuam para a sua concretização. 

  O Projeto Cultural de Escola do AEA assenta em três eixos de ação: construção de narrativas, 

construção de objetos e construção de comunidade. Este último eixo tem uma projeção de longa duração a 

desenvolver durante os primeiros quatro anos de vigência do PNA (de 2021 a 2025), tendo por objetivo a 

criação do “Museu Coletivo”.  

  Focada na competência da comunicação e nos valores significativos para a nossa comunidade e 

identidade propõe-se a criação de “cápsulas do tempo''. De forma lúdica, a comunidade escolar será 

convidada, ao longo de quatro anos, a partilhar e documentar as suas experiências/memórias, através de 

receitas, previsões, retratos, fotografias, desejos e sonhos, objetos, desenhos, textos ou gravações, que 

constituirão cada cápsula.  
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  Através do Clube Ciência Viva na Escola, o AEA procura potenciar a dimensão experimental no 

ensino das ciências como um dos principais fatores motivadores para a vocação científica e um ativador da 

vontade de aprender.  Promove a colaboração com universidades, institutos politécnicos, laboratórios de 

investigação e empresas e estimula o entusiasmo dos alunos pela ciência, através do ensino das ciências de 

forma integrada e divertida e do trabalho prático e experimental, apoiado por professores, cientistas e 

profissionais de ciência e tecnologia. 

 

  O Plano de Ação para a Transição Digital do AEA visa o desenvolvimento de um ambiente favorável 

à inovação tecnológica, com vista à construção de uma sociedade digital. Uma das medidas definidas neste 

plano é o Programa de Digitalização para as Escolas, cujo objetivo é o desenvolvimento de um programa 

para a transformação digital das escolas, dotando-as de equipamentos individuais, conectividade móvel 

gratuita, acesso a ferramentas de colaboração em ambientes digitais e formação para a capacitação digital. 

  Com vista à operacionalização deste programa, a equipa educativa do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) do nosso Agrupamento elaborou o seu projeto de 

intervenção e orientador da sua implementação, no processo de ensino e aprendizagem, procurando 

promover a inovação educacional através da integração das tecnologias digitais em contexto educativo. O 

PADDE é elaborado com base no quadro conceptual dos documentos orientadores desenvolvidos pela 

Comissão Europeia, o DigCompEdu e o DigCompOrg, delineando áreas de intervenção consideradas 

prioritárias, no âmbito das tecnologias digitais, nas diferentes dimensões da organização da escola 

(tecnológica e digital, pedagógica e organizacional), definindo objetivos, ações a desenvolver e as 

responsabilidades e competências dos diversos intervenientes, tendo em conta um diagnóstico inicial 

relativo ao modo como as tecnologias digitais estão integradas na organização e/ou ao nível de 

competências digitais dos docentes. Esta “autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz promovendo a 

inovação através da tecnologia educativa” (SELFIE), já realizada no ano letivo anterior, procura aferir 

pontos fortes e fracos que constituíram o ponto de partida para a definição das ações de melhoria a 

delinear. 

 

  D) + Avaliação e Diagnóstico 

 
  O Projeto MAIA tem como propósito fundamental melhorar as práticas de avaliação pedagógica 

contribuindo para que os alunos aprendam mais e melhor. Pensado, concebido e desenvolvido tendo em 

conta que a melhoria das aprendizagens dos alunos está fortemente relacionada com as práticas 

pedagógicas das escolas e dos professores, o propósito mais fundamental do projeto é contribuir para 

melhorar as práticas de avaliação e de ensino dos professores tendo em vista a melhoria das aprendizagens 

dos seus alunos. O AEA iniciou a implementação deste projeto capacitando professores no domínio da 
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avaliação pedagógica e do ensino em Oficinas de Formação. O Acompanhamento e Monitorização pelo 

CFAE permitiu o acesso a uma diversidade de materiais de apoio à discussão, à reflexão, ao estudo e às 

práticas pedagógicas sobre questões reconhecidamente relevantes. Os primeiros passos na conceção e 

elaboração de um Projeto de Intervenção foram dados pela equipa educativa constituída para o efeito, com 

a construção de um Referencial de Avaliação Pedagógica do Agrupamento. Seguem-se ações no sentido de 

implementar práticas de avaliação que envolvam de forma ativa todos os intervenientes no processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação através da variedade de meios de recolha de informação; da 

disponibilização sistemática de feedback de elevada qualidade tanto nos processos formativos como nos 

sumativos; da conceção de momentos frequentes de autoavaliação reflexiva, autorregulação sistemática 

com o envolvimento ativo de todos nos processos de aprendizagem e avaliação.  

 

E) + Inclusão e Bem-Estar 

  O AEA implementa Programas Tutoriais nomeadamente o Apoio Tutorial Específico (ATE), para 

alunos com duas retenções no seu percurso escolar e Tutorias Autorregulatórias (TuA), para alunos 

devidamente identificados pelos respetivos Conselhos de Turma e, no caso de alunos do 5.º ano, por 

proposta dos conselhos de docentes, no final de cada ano letivo. 

  O Apoio Tutorial Específico consolidou-se, para alunos do 2.º ciclo, como um recurso para o 

desenvolvimento de competências sociais, de autocuidado e de cooperação. Promove, ainda, a capacidade 

de autorregulação e o desenvolvimento de metodologias de estudo, em dinâmicas de pequeno grupo, 

visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e, consequentemente, a promoção do 

sucesso educativo.  

  As Tutorias Autorregulatórias (TuA) foram implementadas por proposta da IGEC, aquando da sua 

vinda ao Agrupamento em janeiro de 2019, para os alunos do 2º Ciclo, mantendo-se a sua implementação 

nos anos letivos seguintes. Este tipo de medida permite uma aproximação maior entre os alunos, por elas 

envolvidos, e o professor, promovendo o sucesso educativo e uma melhoria do comportamento dos 

alunos. 

  Devido ao enorme fluxo de imigração e atendendo ao número cada vez maior de alunos 

matriculados no AEA oriundos de diferentes países e, portanto, portadores de diferentes línguas maternas 

(atualmente 2,5% da população escolar), o AEA passou a dispor da Oferta Educativa da disciplina de 

Português Língua Não Materna (PLNM) a partir do ano letivo 2019/2020, promovendo uma abordagem 

diferenciada relativamente ao trabalho realizado com os alunos que têm o Português como Língua Materna 

(LM). O objetivo geral é, pois, oferecer condições equitativas para assegurar a integração efetiva destes 

alunos, cultural, social e académica, independentemente da sua língua, cultura, condição social, origem e 

idade.  
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A disciplina Português Língua Não Materna (PLNM) encontra-se dividida em quatro níveis de proficiência 

linguística: 

a) Nível de Alfabetização – A 0 (para os alunos que necessitam de aprender a ler e a escrever em 

Português); 

b) Nível Inicial – A1 (para os alunos que sabem ler e escrever, mas não comunicam em Português); 

c) Nível Inicial – A2 (para os alunos que já comunicam em português, mas que necessitam de um 

acompanhamento específico ao nível vocabular e gramatical); 

d) Nível Intermédio – B1 (para os alunos que comunicam oralmente e por escrito, apresentando 

ainda algumas dificuldades de comunicação). 

  Esta disciplina tem a mesma carga horária semanal da disciplina de Português (sete unidades letivas 

de 60 minutos para o 1º ciclo e cinco unidades letivas de 50 minutos para o 2º ciclo). O nosso Agrupamento 

ainda dispõe da oferta educativa de PLNM para as crianças que se encontrarem a frequentar a educação 

pré-escolar bem como para os alunos que se encontrem nos Níveis Avançados B2, C1. 

 

  O projeto Promoção e Educação para a Saúde (PES) no AEA visa dotar as crianças e jovens com 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores que lhes permitam adotar comportamentos, estilos e 

hábitos saudáveis ao longo da vida, desenvolvendo todo o seu potencial como cidadãos ativos, produtivos e 

responsáveis. Tem como principais objetivos a abordagem de temáticas relacionadas com: a) afetos; b) 

educação para a sexualidade; c) educação alimentar; d) prática de exercício físico; e) higiene pessoal e 

social; f) saúde mental; g) prevenção da violência; h) consumos.  

  O PES no AEA tem, ainda, como missão, reforçar a função socializadora do Agrupamento através do 

desenvolvimento de sinergias com a sociedade envolvente, estabelecendo parcerias e protocolos com 

diversas entidades.  

  O Programa Eco-Escolas, tutelado em Portugal pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa- 

organização não governamental de Ambiente) é um importante programa de cidadania ambiental, com 

vista à concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030-ONU), promovendo a 

articulação entre o AEA, o município de Águeda e a coordenação do mesmo programa. Tem como objetivo 

encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu 

desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade.  Reforça o objetivo de 

Cidadania proativa dos alunos, aplicando a metodologia própria dos sete passos, inspirada nos princípios da 

Agenda 21 local (conferência da ONU ECO 92). O trabalho foca-se nos desafios globais que vão desde a 

poluição do ar, da água, dos ecossistemas, à diminuição da biodiversidade, passando pelo impacto global 

das alterações climáticas.  
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  O programa desenvolve ainda um diversificado conjunto de iniciativas sob a forma de desafios e 

concursos às escolas inscritas, como: Brigada da Floresta, Hortas Bio, Geração Depositrão (reciclagem de 

pilhas, resíduos elétricos e eletrónicos) entre outros. O AEA constituiu-se como um Eco Agrupamento. 

  O AEA promove o desenvolvimento do projeto Desporto Escolar para os alunos do 2º Ciclo que visa 

promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de contribuir para a promoção 

do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma 

cidadania ativa. São dinamizadas diversas modalidades: Boccia, Natação Adaptada, Badminton, Futsal e 

Basquetebol. Destas atividades faz parte um quadro competitivo interno e externo em diversos níveis de 

desenvolvimento. 

 

  F) + Território 

  O AEA assegura o funcionamento do programa de Atividades de Animação e Apoio à Família 

(AAAF), nas instalações dos Jardins de Infância. Estas atividades são promovidas pela Câmara Municipal de 

Águeda como resposta social, face às necessidades das famílias, salvaguardando os interesses, 

necessidades e direitos das crianças que frequentam os Jardins de Infância deste Agrupamento. A 

organização destes momentos envolve as autarquias locais e seus parceiros enquanto promotoras e o 

Agrupamento, de acordo com a legislação em vigor, sendo da competência dos docentes a sua supervisão 

pedagógica.  

  O programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) é uma oferta educativa do AEA de 

frequência facultativa, dirigido aos alunos do 1.º ciclo e apresenta uma natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico 

e fazendo a ligação da escola com o meio. A Câmara Municipal de Águeda é entidade promotora das AEC, 

estabelecendo parcerias para a sua concretização com outras entidades.  

  Na sequência da necessidade de dar resposta às expectativas dos alunos e da comunidade educativa 

e criar dinâmicas internas que visam melhorar as aprendizagens, o Agrupamento oferece, tendo em conta 

os recursos humanos disponíveis, um conjunto de Atividades de Complemento Curricular (ACC) que 

passam pela implementação de projetos e dinamização de clubes abrangendo diversas áreas formativas: 

arte, desporto, ciências e tecnologias, línguas, cidadania, solidariedade, ambiente.  

  Para além destas, o AEA assegura um conjunto de modalidades de medidas de apoio (Apoio 

Educativo, Apoio Pedagógico Individualizado, Coadjuvação, entre outros), de acordo com os normativos 

em vigor, para todos os alunos que em determinado período do seu percurso académico evidenciam 

dificuldades de aprendizagem. São programas, estratégias e atividades de apoio, de caráter pedagógico e 
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social, que visam superar as dificuldades, melhorar os desempenhos e os resultados para garantir o sucesso 

escolar de todos os alunos.  

 

 

1.8. Operacionalização do Projeto Educativo  
 

  O Projeto Educativo concretiza-se através da operacionalização de um conjunto de ações inseridas 

nos planos anuais e plurianuais, elaborados em função das metas e objetivos traçados no presente 

documento, de agendas e nos planos de formação contínua para o pessoal docente e não docente, 

calendarizados no início de cada novo ano letivo.  

  A operacionalização nos planos anuais é feita através dos seguintes documentos:  

  No Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA) são contempladas ações de âmbito curricular 

e extracurricular, propostas pelos Departamentos Curriculares, Biblioteca Escolar, coordenação de Clubes e 

Projetos, bem como pelos programas resultantes de parcerias internas e externas. A sua execução obedece 

a uma organização planificada e calendarizada no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, devendo ser 

divulgada a toda a comunidade educativa.  Todas as atividades são sujeitas a avaliação por parte dos 

intervenientes, que constam do relatório de avaliação do PAA. 

  Na elaboração do PAA, desenvolvem-se e 

valorizam-se planos, projetos, programas, 

seminários, plano de formação do pessoal docente 

e não docente, visitas de estudo, saídas de campo e 

intercâmbios escolares, exposições, entre outros, no 

âmbito do desenvolvimento das seguintes 

temáticas: o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 

2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), os Direitos Humanos, a Educação para 

a Saúde, a Cultura e as Artes. 

  No Plano Curricular de Turma/Grupo a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades 

a desenvolver com os alunos traduzem-se em planos de trabalho elaborados pelos respetivos Conselhos de 

Turma/Conselhos de Docentes. Estes planos obedecem a uma estrutura pré-definida pela Direção/ 

Conselho de Diretores de Turma/Conselho de Docentes.  

  Os DAC (Domínios de Autonomia Curricular) são trabalhados em contexto de projeto de turma, 

sendo os tempos letivos definidos pelas disciplinas intervenientes. 
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  São ainda relevantes para o cumprimento dos objetivos e metas apontadas no Projeto Educativo as 

opções relativas à gestão do currículo e os procedimentos relativos à organização do trabalho escolar. 

  A implementação e o sucesso do Projeto Educativo são da responsabilidade de todos os 

intervenientes no processo educativo. Os procedimentos relativos à organização do trabalho escolar são 

pautados por critérios de natureza pedagógica e adequação científica. 

 

1.9. Estruturas Associativas  
 

1.9.1. Associação Pais/EE do Agrupamento de Escolas de Águeda 

 
  A APAEA, Associação Pais/EE do Agrupamento de Escolas de Águeda é a legítima representante dos 

Pais e Encarregados de Educação dos estabelecimentos de educação e ensino que compõem o 

Agrupamento.  

  A APAEA é uma associação sem fins lucrativos que visa colaborar com os Pais/EE   no sentido de 

facilitar o cumprimento da sua missão de educadores; contribuir para o desenvolvimento equilibrado da 

personalidade do aluno e pugnar por um ensino que respeite e promova os valores fundamentais da 

pessoa humana.  

  Entre as várias atividades que promove e apoia ao longo do ano no Agrupamento, a APAEA é parceira 

do Agrupamento e da Câmara Municipal na gestão das Atividades de Animação e Apoio à Família. Assume, 

ainda, a responsabilidade integral pela Componente de Apoio à Família do 1.º e 2.º ciclos.  

 

  1.9.2.  Assembleia de Delegados e Subdelegados de Turma (ADS) 

 

  No segundo ciclo, os alunos estão organizados por níveis de ensino e turmas, representados por dois 

alunos de cada grupo ou turma. Os representantes, delegado e subdelegado de turma, reúnem com os seus 

homólogos numa Assembleia de Delegados e Subdelegados, com uma periodicidade mensal, onde são 

discutidos assuntos referentes à vida escolar ou temas de caráter geral escolhidos pelos alunos com 

pertinência para a sua formação integral, com especial atenção para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).  

   São objetivos destas reuniões, entre outros:  

 Aplicação da Convenção dos Direitos das Crianças; 

 Promoção de Competências do Perfil do Aluno à Saída a Escolaridade Obrigatória (PASEO); 

 Valorização do papel do delegado e do subdelegado de turma; 
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 Capacitação dos alunos na gestão de conflitos e na promoção de competências sociais; 

 Envolvimento dos alunos na dinâmica da escola (escolha dos representantes para Equipa de 

Autoavaliação e Assembleia Municipal Jovem; dinamização da atividade: “5º ano e agora?”); 

 Promoção da iniciativa (através do contributo para o PAA); 

 Promoção da Cidadania. 

  Os trabalhos são dirigidos por alunos voluntários de entre os elementos da Assembleia, com 

supervisão da coordenadora dos diretores de turma, da psicóloga e do diretor do Agrupamento. O modelo 

da ADS é replicado em cada escola do Agrupamento, com a denominação de Assembleia de Escola. 

 

1.10.    Redes, Parcerias e Protocolos 
 

  A ligação do Agrupamento à comunidade realiza-se através de várias parcerias e protocolos 

estabelecidos com diferentes entidades do concelho e fora dele e ainda além-fronteiras. Insere-se nesta 

dinâmica a realização de projetos e atividades diversas com vista à promoção e melhoria das aprendizagens 

e formação dos alunos. Assim, neste domínio pedagógico, algumas parcerias tornaram-se já habituais no 

nosso Agrupamento, tais como: 
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1.11. Estrutura Orgânica /Organizacional  
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II.  O DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO  
 
  Pretende-se dar continuidade aos processos de melhoria já iniciados, aprofundá-los e introduzir 

novas metodologias de gestão e de organização pedagógica, nomeadamente repensar os currículos 

escolares por forma a promover a inovação educacional, através da integração das tecnologias digitais em 

contexto educativo, a diferenciação pedagógica e o aprofundamento de estratégias facilitadoras de 

inclusão e da melhoria das aprendizagens. A educação tem de estar ao serviço das aprendizagens de todos 

e de cada um, o que significa que o foco do processo do ensino, aprendizagem e avaliação deixa de estar no 

programa e passa a estar na Pessoa. É igualmente importante definir os processos e o seu impacto ao nível 

dos resultados, bem como garantir o cumprimento da função do Agrupamento fazendo o balanço do 

caminho percorrido. 

 

  O diagnóstico teve por base os seguintes relatórios: 

⮚ Análise dos resultados escolares- Benchmarking Interno  

⮚  Relatório CAF (Common Assessment Framework) Educação-2020/2021 

⮚ Relatório de avaliação do Programa de Acompanhamento da Ação Educativa (Plano 100%)  

⮚ Relatório de Escola das Provas de Aferição (REPA) 

 

  Desta forma pretende-se identificar o ponto de partida a partir do qual se definem as linhas da ação, 

os objetivos e metas a alcançar e as estratégias a desenvolver no âmbito do Projeto Educativo. 

 

2.1.  Benchmarking Interno 

Evolução das médias das avaliações internas a Português (1) 

Português 
Aval. Internas 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

2º     85,56 91,04 96,53 96,23 

3º     91,48 95,44 99,41 93,15 

4º 92,68 96,59 92,45   97,58 98,51 99,44 97,09 

5º 3,59 3,51 3,65 3,79 3,5 3,74 3,90 3,81 

6º 3,37 3,58 3,53 3,81 3,83 3,60 3,94 3,88 
 
(1) No 1º ciclo as médias são expressas em percentagens; 
     No 2º ciclo as médias são expressas em níveis de 1 a 5. 
 

 

Evolução das médias das avaliações internas a Matemática (1) 
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Matemática 
Aval. 

Internas 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

2º         87,22 92,93 98,65 97,48 

3º         86,36 92,02 97,69 93,84 

4º 87,12 89,83 84,28   96,36 97,9 99,44 90,12 

5º 3,42 3,42 3,69 3,82 3,6 3,93 3,72 3,72 

6º 3,42 3,24 3,34 3,65 3,85 3,88 3,88 3,80 
 
(1) No 1º ciclo as médias são expressas em percentagens; 
      No 2º ciclo as médias são expressas em níveis de 1 a 5. 
 

Evolução das médias das avaliações externas a Português 

Português 
Aval. Externas 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

4º 80,01 90,17            

6º 75,59 74,15            

 

Evolução das médias das avaliações externas a Matemática 

Matemática 
Aval. Externas 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

4º 58,76 77,46            

6º 56,4 55,62            

Taxas de transição (ensino regular) na organização escolar (%) 

Taxas de 
transição  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1º    100 100 100 100 99,33 

2º 80,89 84,53 86 90,16 90,65 94,81 98,97 100 

3º 93,54 98,08 98,08 94,18 95,15 97,36 99,58 96,64 

4º 92,21 96,77 95,67 98,78 96,25 97,92 99,59 97,73 

5º 97,75 92,56 98,19 98,48 95,62 96,34 100 100 

6º 91,75 96,23 97,12 97,07 98,53 100 99,34 99,01 

Taxas de sucesso (ensino regular) na organização escolar (%) 

Taxas de sucesso 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

2º 62,64 65,45 66,59 69,81 70,19 73,07 75,96 75,85 

3º 72,43 75,95 75,95 72,93 73,68 75,21 76,74 78,17 

4º 71,40 74,93 74,08 76,49 74,53 77,81 81,10 71,02 

5º 75,69 71,67 76,03 76,26 74,04 77 79,96 73,48 

6º 71,04 74,51 75,20 75,16 76,30 79,48 82,67 69,80 

 
 
2.2.  Relatório CAF Educação 
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  Foi implementado e generalizado a todo o Agrupamento o Modelo de Autoavaliação que assenta na 

metodologia CAF Educação (Common Assessment Framework – Estrutura Comum de Avaliação, na 

tradução portuguesa), uma versão simplificada do Modelo de Excelência da EFQM (European Foundation 

for Quality Management), em 2016.  Este modelo permite implementar uma metodologia de 

autorregulação, isto é identificar os seus pontos fortes, identificar as áreas de melhoria e implementar 

Planos de Ações, objetivando a melhoria.    

 

RELATÓRIO de AUTOAVALIAÇÃO do AEA 2020/2021 

 

Taxas de Participação 

Dados N. de 
respondentes 

Respostas Taxa de participação 

Alunos 595 526 88,4% 
Pais/EE 951 475 49,9% 
Entidades Externas 25 12 48,0% 
PD 166 125 75,3% 
PND 50 24 48,0% 

 

Domínios Pontos Fortes Oportunidades de melhoria 

Documentos 
Estruturantes 
do 
Agrupamento 
(PE e RI) 
Respondentes: 
PD, PND, Alunos, EE 
e Parceiros 

O Projeto Educativo do Agrupamento (em 
particular a sua missão e visão para a educação) 
é amplamente conhecido pela maioria dos 
respondentes. 
 
O RI do Agrupamento (em particular os direitos e 
deveres dos diferentes atores) são amplamente 
conhecidos por todos os respondentes. 

Reformular os documentos estratégicos para 
integrar a nova realidade social e tecnológica e 
orientações legais. 
 
Promover uma maior participação dos pais/EE, 
alunos, PND na elaboração do PE, PAA, RI. 
  

Satisfação 
Global 
 
 
Respondentes: 
PD e PND e 
Alunos 

A qualidade do desempenho do Agrupamento. 
A imagem da Escola na comunidade. 
O relacionamento com os cidadãos e a sociedade. 
O envolvimento do PD e PND na escola e na 
respetiva missão. 

  

Melhorar os mecanismos de consulta e diálogo 
entre PD/ PND e a gestão. 
Melhorar o envolvimento do PD/ PND nos 
processos de tomada de decisão e em 
atividades de melhoria. 
 Melhorar a responsabilidade social (questões 
ambientais, sociais, energéticas, éticas).  

Satisfação 
com a Gestão 
e os Sistemas 
de Gestão 
 

Respondentes: 
PD e PND 

A elevada satisfação pela Gestão e sistemas de 
gestão- PD. 
 
A atitude do Agrupamento face à mudança e à 
inovação- PD.        

Melhorar a comunicação interna (Gestão de 

TOPO e Gestão Intermédia) - (PD) 

Melhorar a forma como o sistema de 

Avaliação de Desempenho é implementado. 

Melhorar a forma como a escola reconhece os 

esforços individuais/ equipas por parte da 

gestão. 
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Condições de 
Trabalho 
 
 
 
Respondentes: 
PD e PND 

As condições de higiene da Escola/ agrupamento. 
As condições de segurança da Escola/ 
agrupamento. 
O clima de trabalho. 
A escola proporciona boas condições de trabalho. 

 Melhorar o reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pelo PD. 
 Possibilidade de conciliar a vida profissional 
com a vida pessoal/ familiar (PD). 
Melhorar a coordenação do pessoal e 
promover a Igualdade de tratamento (PND). 
Melhorar o serviço do refeitório (PND). 

Desenvolvim
ento da 
Carreira 
 
 
 
Respondentes: 
PD e PND 

A elevada satisfação do PD na política de gestão 
dos recursos humanos, oportunidade de 
desenvolver novas competências e acesso a 
formação relevante para desenvolver os objetivos 
individuais. 
A boa satisfação do PND na oportunidade de 
desenvolver novas competências.  
 

 Implementar a alternância na ocupação de 
cargos (PD). 
 
Promover uma formação mais direcionada às 
áreas disciplinares (PD). 
 

Níveis de 
Motivação 
 
 
 
Respondentes: 
PD e PND 

A motivação para aprender novos métodos de 
trabalho. 
A motivação para desenvolver trabalho de 
equipa. 
A motivação para participar em projetos de 
mudança e sugerir melhorias (PND). 
Os PND e PD tem bons níveis de motivação. 

Promover formação direcionada para a 
aquisição de novos métodos de trabalho 
(capacitação, a qualidade e a inovação). 
Implementar ensino mais experimental/ 
prático e de campo. 
Promover o envolvimento das equipas nas 
tomadas de decisão (PND). 
 

Liderança 
(Gestão de 
Topo) 

 
Respondentes: 
PD e PND 

Os bons níveis de satisfação do PD e do PND com 
a liderança. 
Promove uma cultura de aprendizagem e 
melhoria contínua. 
Aceita sugestões de melhoria/ críticas 
construtivas. 

 Melhorar o reconhecimento do trabalho 

desenvolvido pelo PD. 

Promover / propor formação. 

Melhorar a comunicação com o PD. 

Liderança 
(Gestão de 
nível 
intermédio) 
 
Respondentes: 
PD e PND 

Bons níveis de satisfação do PD e do PND com a 
Gestão de nível intermédio. 
Informa e consulta o PD com regularidade sobre 
assuntos importantes. 
 Aceita sugestões de melhoria. 
Encoraja a confiança mútua e o respeito. 

Promover uma Liderança assertiva.  
Melhorar a atuação da gestão intermédia na 
condução da Escola/Agrupamento (estabelecer 
objetivos, afetar recursos, monitorizar o 
desempenho global, gerir processos). 
Promover mais formação (PND). 
 

Envolvimento 
e 
Participação 
 
 
Respondentes: 
Alunos 
Pais/EE e 
Parceiros 

 

A boa relação entre os professores e os alunos. 

A facilidade na apresentação de sugestões de 

melhoria e/ou reclamações.  

O trabalho desenvolvido pela Assembleia de 

Delegados e Subdelegados de Turma. 

A possibilidade de utilização de vários canais de 

comunicação (Parceiros). 

 
  

Necessidade de divulgar melhor o trabalho da 
Assembleia de Delegados e Subdelegados. 
Facilitar o mecanismo de apresentação das 
reclamações e melhorar o tempo de resposta  
Integrar opiniões/sugestões dos alunos. 
Melhorar o desempenho dos representantes 
dos pais (falta de comunicação, participação 
irregular nas reuniões). 
Promover a participação/consulta das 
Entidades para a apresentação de sugestões 
de melhoria dos serviços prestados. 
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Imagem 
Global da 
Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondentes: 
Alunos, Pais/EE e 
Parceiros 

Alunos: 
Elevada satisfação dos alunos quanto ao nível de 
confiança e qualidade no trabalho do 
agrupamento. 
Simpatia dos professores. 
Respeito pelos valores humanos. 
 
Pais/ Encarregados de Educação:  
 A satisfação relativamente à imagem da Escola 
na comunidade, à simpatia de funcionários e 
professores e ao respeito pelos valores humanos. 
A satisfação dos pais relativamente preparação 
dos alunos para a vida real e mercado de 
trabalho. 
A satisfação relativamente à higiene, 
conservação, e segurança na escola/ 
agrupamento. 
O apoio prestado aos alunos. 
O acompanhamento nas atividades escolares dos 
seus educandos. 
 
Parceiros: 
Boa imagem global da escola.  
A disponibilidade para resolver situações 
imprevistas.  
O respeito pelos valores humanos. 

 

Promover a igualdade de tratamento.  

Aumentar a disponibilidade do PND para 

resolver situações. 

Promover formação adequada aos 

funcionários para interagir com crianças. 

Melhorar a qualidade e quantidade das 

refeições do refeitório. 

Melhorar a gestão da sala de aula, 

relativamente aos comportamentos 

Intensificar a participação dos pais e EE nas 

atividades e decisões escolares do 

agrupamento. 

Melhorar a forma de registo de ocorrências de 

lesões físicas. 

 

Acessibilidad
e 
 
 
 
 
 
 
 
Respondentes: 
Alunos 
Pais/EE 
Parceiros 

Os níveis de satisfação elevados por parte dos 

Parceiros quanto aos horários de atendimento 

assim como ao atendimento telefónico e ainda a 

facilidade para apresentar sugestões de 

melhoria, quando necessário. 

 
 
           

Melhorar a acessibilidade/ estacionamento ao 
edifício da escola sede. 
Melhorar a divulgação dos cuidados do AEA, 
quanto às acessibilidades e controlo de 
entradas e saídas. 
Melhorar a gestão da sala de aula, 
relativamente aos comportamentos. 
Maior clareza nos formulários da escola. 
Melhorar o tempo de resposta às reclamações 
e a rapidez nas respostas a dúvidas colocadas 
aos professores por email (Alunos). 
Diminuir o tempo de resposta aos emails 
enviados para os serviços administrativos. 
 

Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
Respondentes: 
Alunos 
Pais/EE 
Parceiros 

Os níveis de satisfação são bastante elevados, 

por parte dos alunos e parceiros pelos serviços 

prestados pela escola. 

Satisfação com o serviço da BE. 

 

Melhoria da qualidade e quantidade das 
refeições do refeitório. 
Melhorar o acesso à Internet e os meios 
tecnológicos, na sala de aula;/ aumentar a 
utilização das tecnologias na sala de aula. 
Aumentar o número de auxiliares. 
Aumentar a exigência académica dos 
professores para com os alunos. 
Melhorar o pavilhão desportivo (escola sede): 
Piso e iluminação. 
 Melhorar a preparação dos alunos para a 
“vida real e mercado de trabalho” - (Parceiros)  

 
2.3. Relatório de Avaliação do Programa de Acompanhamento da Ação 

Educativa -Plano 100% 
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  O Plano 100% foi implementado no Agrupamento, no ano letivo 2018/2019, após a identificação das 

principais fragilidades, referidas no Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da Equipa de 

Acompanhamento das Escolas da IGEC que esteve presente no nosso Agrupamento em janeiro de 2019, 

com o objetivo de promover uma ação estratégica para garantir uma efetiva aprendizagem, participação e 

inclusão de todos os alunos.  

  Este plano compreende três ações: 

 Ação 1:  Avaliação do Ensino e das Aprendizagens; 

 Ação 2: Atuação pedagógica ao nível do comportamento dos alunos: TuA (Tutorias 

Autorregulatórias); 

 Ação 3: Acompanhamento do trabalho dos docentes: MUDAR (Motivação, União, 

Determinação, Ação, Reflexão). 

 

Os dados do quadro seguinte dizem respeito ao ano letivo 2020/2021: 

AÇÃO 
I 
 

AVALIAÇÃO 
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Fragilidade: elevadas taxas de retenção do ensino básico. 
 
Objetivos: melhorar os resultados escolares dos alunos; aprofundar o trabalho colaborativo; 
implementar a avaliação formativa em todos os anos do ensino básico como elemento central do 
processo de ensino e aprendizagem. 
 
Foram monitorizados os resultados da avaliação pelos diferentes departamentos: 

 
A) Indicador - Metas de sucesso  
 

1º ciclo 
 

Anos/ disciplinas Português Matemática Estudo do 
Meio 

Educação 
Artística 

Inglês 

1º ano 94,56 94,56 98,64 100 100 

2º ano 96,23 97,48 99,37 100 100 

3º ano 93,79 94,48 96,55 98,54 95,86 

4º ano 96,52 89,60 99,42 100 97,11 

 
 
 
 
 

 
2º ciclo 
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Anos/ 
Disciplina 

Port. Mat Inglês LPNM HGP CN E.V. E.T. E.M. E.F. TIC 

5º ano 99,5 93,06 94,91  
94,12 

99,5 98,61 98,6 98,9 100 99,1 99,4 

6º ano 96,53  93,07 95,54 98,2 99,01 99 98,3 98,9 99,5 100 

 
 
     B) Indicador - Taxas de Aprovação/Transição 
 

Taxas de Aprovação / Transição 
 

Anos de 
Escolaridade 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 

% 99,33% * 100% 93,64% 97,73% 100% 99,01% 
 

* corresponde à retenção de 1 aluno, por absentismo 
 
     O desvio relativo às metas de sucesso inicialmente previstas foi maior no 1º ciclo, essencialmente 
nas disciplinas de Matemática e Português. No 2º ciclo, não foram obtidas as metas previstas, nas 
disciplinas de Matemática, Inglês e TIC, no 5º ano e nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática 
no 6º ano. 
 
 
C) Indicador- Trabalho colaborativo 
 
Metas de dinâmicas efetivas de trabalho colaborativo superadas. 
 
Metas de trabalho colaborativo:  
 
 

 

       

Em ambos os ciclos, os docentes implementaram dinâmicas efetivas de trabalho colaborativo: 

reuniram pelo menos, uma vez por semana, para proceder ao balanço das atividades letivas, à 

planificação semanal e à criação de instrumentos de avaliação formativa/sumativa diversificados. 

 

 

 

AÇÃO AVALIAÇÃO 
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Fragilidade: alunos em risco de insucesso 
 
Objetivos: melhorar os resultados académicos e sociais dos alunos identificados; acompanhar em 
Tutoria Autorregulatória os alunos selecionados; intervir personalizadamente a nível académico e 
pessoal (desenvolvimento de competências académicas, sociais e comportamentais). 
 
No 5.º ano, foram abrangidos por esta medida 6 alunos, tendo -se verificado progressos ao longo do 
ano. Ainda assim um aluno ultrapassou a barreira dos 30% de insucesso (30,7%), no 3.º período. Três 
alunos transitaram para o 6.º ano com 100% de sucesso. 
 
5.º Ano - Alunos com TuA 
Nota: os resultados são apresentados por aluno. Foi retirada a coluna dos nomes. 
 

Turmas % insucesso 
1.º P 

% insucesso 
2.º P 

% insucesso 
3.º P 

5.º D --- 38,5% 30,7% 

5.º E 16,6% 8,3% 0% 

5.º E 50% 16,6% 0% 

5.º E 66,6% 41,6% 16,7% 

5.º F --- 83,3% 25% 

5.º H --- 8,3% 0% 

 
No 6.º ano, a melhoria foi significativa e todos os alunos obtiveram, no 3.º período, resultados que 
ficaram abaixo dos 20% de insucesso. Dos 17 alunos que beneficiaram desta medida, 8 terminaram o 2º 
ciclo com 100% de sucesso. 
 
6.º Ano - Alunos com TuA 
Nota: os resultados são apresentados por aluno. Foi retirada a coluna dos nomes. 
 

Turma % insucesso 
1.ºP 

% insucesso 
2.ºP 

% insucesso 
3.ºP 

6.º A 27,2% 18,1% 0% 

6.º C 15,3% 61,5% 0% 

6.º C 38,4% 38,4% 15,4% 

6.º D 25% 41,6% 0% 

6.º D 23% 38,4% 0% 

6.º D 41,6% 33,3% 7,7% 

6.º D 41,6% 41,6% 7,7% 

6.º E 0% 0% 0% 

6.º E 7,7% 7,7% 0% 

6.º F 30,7% 66,6% 7,7% 

6.º F 7,7% 7,7% 0% 

6.º G 23% 58,3% 16,7% 

6.º H 7,7% 0% %0 

6.º H 33,3% 33,3% 16,7% 

6.º H 8,3% 41,6% 16,7% 

6.º I 46,1% Deixou de usufruir de TuA Deixou de usufruir de TuA 

6.º J 7,7% 7,7% 7,7% 

6.º J 83,3% 66,6% 8,3% 

 
Nenhum aluno com TuA ficou retido. 
Esta medida vai manter-se para o ano letivo de 2021/22. 
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Fragilidade: reduzida cultura de prática de observação de aulas, com vista ao desenvolvimento 
profissional. 
 
 
Objetivos: implementar a observação da prática letiva, enquanto processo de desenvolvimento 
profissional; melhorar a qualidade das práticas de educação e ensino; identificar boas práticas em 
contexto de sala de aula. 
 
 
Taxa de concretização:  94,4% de observação de aulas interpares (18 pares de docentes). 
 
 
Foram identificados alguns indicadores de boas práticas, tais como: elaboração de rubricas para aplicar 

na aula; explicação detalhada dos critérios e respetivos níveis de desempenho aos alunos; 

autoavaliação realizada pelos alunos; diferenciação pedagógica; sistematização de conteúdos; recurso à 

correção do trabalho de casa como estratégia para relembrar conteúdos lecionados em aulas 

anteriores, indispensáveis à aquisição dos novos; prática de construção de um glossário com termos 

específicos da disciplina; aula a duas vozes ( professora titular e professora  convidada). 

 

 

 

 

ANÁLISE GLOBAL DO PLANO 100% 
 

PONTOS FORTES 
 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

AÇÃO 1 
 

-No 1º ciclo, as taxas de sucesso de 

Português e Matemática são superiores a 

94%, com exceção da Matemática do 4º 

ano. Nas restantes disciplinas, foram 

atingidas ou superadas; 

 -No 2º ciclo, com exceção das disciplinas 

de Matemática, Inglês, PLNM e 

Português do 6º ano, as taxas de sucesso 

são superiores a 98%; 

-Taxas de transição de 100% no 2º e 5º 

ano de escolaridade; 

-Implementação de dinâmicas efetivas de 

trabalho colaborativo semanal para 

planificação do desenvolvimento 

curricular e elaboração de instrumentos 

de avaliação; 

-Partilha de ideias e produção conjunta 

de materiais e/ou de recursos; 

-Valorização das práticas de 

diferenciação pedagógica. 

- Implementação de medidas do plano 21|23, concretizadas 

em ações específicas nos diferentes domínios, tais como: 

- Implementação da Metodologia Fénix, no 5º ano, nas 

disciplinas de Matemática e Inglês; 

-Reforço do apoio educativo no 1º ciclo e coadjuvação na 

sala de aulas no 1º e 2º ciclo; 

-Reforço do trabalho colaborativo para melhorar a 

articulação, entre os ciclos e dentro da mesma 

área/disciplina, que garanta a sequencialidade dos 

programas curriculares, a continuidade da relação 

pedagógica e a comunicação entre ciclos/disciplinas; 

-Promover maior eficácia nos processos de avaliação dos 

apoios educativos; 

-Promover o Programa ProMentI; 

-Melhorar as práticas da avaliação das aprendizagens através 

da implementação do projeto MAIA; 

-Melhorar a comunicação dos resultados das avaliações aos 

alunos e aos encarregados de educação (feedback de 

elevada qualidade); 

-Reforçar a competência de leitura e da escrita através da 
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oferta complementar- Ler.com (primeiro e segundo anos) / 

Ler e Contar.com (terceiro e quarto anos) / Ler, Contar e 

Produzir.com (quinto e sexto anos). 

 

AÇÃO 2 -Melhoria dos resultados escolares; 

-Desenvolvimento de uma relação de 

proximidade, criada entre tutores e 

tutorandos; 

-Melhoria no comportamento e na 

atitude dos alunos abrangidos pelas TuA. 

 

 

- Implementação de medidas do plano 21|23. 

-Capacitação de professores com competências para o 

exercício das funções de tutoria através da formação 

disponibilizada às escolas, assente em formas de 

organização, em metodologias e em ações concretas para a 

promoção de competências sociais e emocionais. 

- Criação de um gabinete, em contexto escolar, com o intuito 

de melhorar comportamento e regras de conduta, de forma 

a gerar cidadãos responsáveis pelos seus atos e pelas suas 

atitudes. 

- Potenciar momentos de concentração em sala de aulas, 

que capacitem os alunos para a escuta atenta. 

- A criação de ambientes educativos interculturais para a 

promoção dos valores humanistas do perfil do aluno. 

 

AÇÃO 3 
 

-Identificação de boas práticas, levadas a 

cabo pelos docentes, na sala de aula. 

-Troca de experiências letivas. 

-Promoção de momentos de reflexão e 

pensamento crítico. 

-Promoção da partilha da práxis e 

experiência profissional dos docentes. 

-Implementação de medidas do plano 21|23. 

-Diversificar ambientes e oportunidades e, otimizar e 

diversificar os recursos digitais existentes para criar 

dinâmicas de sala de aulas inovadoras e centradas no aluno. 

-Desenvolver novas estratégias de ensino, aprendizagem e 

avaliação. 

-Investir na metodologia de projeto, nas atividades de 

carácter prático e experimental. 

-Reforço do ensino experimental das ciências, do trabalho 

prático de base laboratorial, experimental e de campo, 

visando a construção de uma cultura científica nos alunos 

-Reforço do pensamento matemático; 

-Reforço da literacia digital. 

-Melhorar as práticas de avaliação pedagógica (rigor, 

exequibilidade, adequação ética e utilidade) através da 

implementação do projeto Maia; 

-Explorar diferentes modalidades de avaliação, como recurso 

para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

 

 

  Efetuado o diagnóstico, encontram-se criadas as condições para delinear a estratégia e os princípios 

orientadores que conduzirão o Agrupamento, nos próximos três anos, cujo principal objetivo é o de 

oferecer um serviço público de educação da melhor qualidade possível. 
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III. VISÃO, MISSÃO e VALORES  

 

  O Projeto Educativo que aqui se apresenta para o triénio 2021/2024, pretende dar continuidade ao 

Projeto Educativo iniciado no mandato anterior. Tem por base o lema “Reunidos pelas aprendizagens na 

diversidade”, inspirado na Carta de Missão do Diretor e no Perfil dos Alunos para o século XXI, fomentando 

a cooperação e pluralidade de ideias, suscitando o sentimento de união e segurança necessárias às 

aprendizagens, o reconhecimento de valores e capacidades e procurando a diversidade, a inovação e a 

inclusão, de modo a promover o sucesso escolar de Todos e de cada Um.  

 

  A Visão do AEA assenta no esforço da organização para ser reconhecido como uma instituição de 

referência na prestação de um serviço público de qualidade nas dimensões educativa, pedagógica e 

administrativa. Pretende ser uma instituição apostada no rigor e valoração das aprendizagens, num clima 

de confiança, segurança, disciplina e bem-estar e que promova a responsabilidade, autonomia e a 

criatividade com a participação e corresponsabilização de toda a comunidade educativa.  

 

  É nossa Missão formar cidadãos dotados dos valores estruturantes da sociedade e dos saberes e 

competências eficazes para os desafios da evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI, onde o 

esforço é valorizado e o trabalho é o meio para alcançar o sucesso, pelo que, a par da formação científica e 

tecnológica, procuramos também desenvolver os valores de cidadania.  No cumprimento da sua missão e 

tendo em conta os recursos existentes, este Agrupamento assume que a formação dos nossos alunos 

assenta na Educação para a Sustentabilidade Ambiental, na Educação para a Saúde, na Educação para os 

Direitos Humanos e na Educação para a Integração e Literacia Digital. É seu propósito ser reconhecida 

como uma instituição inclusiva, que promova a igualdade de oportunidades e que capacite os alunos de 

competências para se adaptarem e intervirem na sociedade atual e informatizada, por forma a torná-la 

mais justa e igualitária, humana, sustentável, solidária e democrática.  

 

  O AEA, pretende levar a cabo a sua Missão assente em Valores fundamentais para dotarmos as 

nossas crianças/alunos de competências dinâmicas, conduzindo-os a cidadãos capazes de exercer a 

cidadania na sua plenitude, tais como os valores da Liberdade, da Igualdade, da Justiça, da Solidariedade, 

da Cooperação, da Tolerância, da Cidadania, da Paz e da Defesa do Ambiente. 
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IV. LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO ESTRATÉGICA  
 

4.1. Princípios Orientadores da Ação Educativa 

 

  Para o desenvolvimento do projeto, o Diretor propõe conduzir o trabalho assente num código de 

princípios orientadores, definidos no seu Projeto de Intervenção, simultaneamente dinâmicos e abertos a 

novos contributos de melhoria de todos aqueles que queiram colaborar na construção de uma organização 

coletiva e partilhada. Assim, a dinâmica organizativa deste Agrupamento deve, na prestação do serviço 

educativo, observar os seguintes princípios orientadores: 

A. Conhecimento do contexto; 

B. Visão estratégica  

C. Liderança partilhada 

D. Comunicação constante 

E. Cultura de mudança e inovação 

F. Trabalho partilhado e cooperativo 

G. Desenvolvimento e crescimento profissional 

H. Compromisso para a melhoria das aprendizagens 

I. Organização colaborativa e aprendente  

J.  Marca de sucesso 

 

  No sentido de atingir estes pressupostos, a construção do Projeto Educativo caracteriza-se pela 

abrangência e convergência de ideias e vontades, com foco na ação educativa e nas várias partes que a 

compõem, tendo sempre presente o aluno como o principal motivo da existência da escola. 

  O fenómeno da globalização, a evolução económica, social, tecnológica e os desastres ambientais da 

sociedade do século XXI, têm vindo a contribuir para uma mudança radical nas competências que cada dia 

são exigidas  s pessoas. O desa o imposto   Escola por esta nova sociedade é que seja capaz de 

desenvolver, nos alunos, competências para participar e interagir num mundo global, altamente 

competitivo que valoriza o ser-se flexível, crítico e criativo, adaptado a uma sociedade das multiliteracias 

capaz de encontrar soluç es inovadoras para os problemas de aman ã e com a capacidade de compreender 

que a aprendizagem não é um processo está co, mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida. 

  Face a esta realidade, a Escola e os seus agentes têm de responder com outros modelos de 

Educação, novas competências, outros métodos e técnicas de ensino e pensar em formas eficientes e 

eficazes para preparar os estudantes para a sociedade do século XXI. O nosso Projeto Educativo deve 
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refletir a qualidade de ensino que todos pretendemos e constituir-se como um ponto de referência para a 

gestão e tomada de decisões dos órgãos da escola e dos agentes educativos, adequando o ensino às 

características e motivações dos alunos, harmonizando a atuação dos docentes e vinculando todos os 

membros da comunidade educativa numa construção coletiva, em torno de um desígnio comum - reduzir o 

insucesso e melhorar as aprendizagens.  

  O presente projeto fundamenta-se, assim, numa série de pressupostos inerentes aos princípios e 

valores associados ao papel da Escola, considerados fundamentais para o AEA: 

 

I. Constituir uma liderança partilhada, estimulando o desenvolvimento e consolidação de lideranças 

intermédias com autonomia, visão estratégica e sentido do dever e responsabilidade, motivadas 

para a otimização de processos e para a obtenção de resultados. 

II. Promover uma visão partilhada, consolidando hábitos de trabalho colaborativo e práticas de 

supervisão do trabalho desenvolvido conducentes à melhoria e à inovação; organização do trabalho 

para os objetivos e metas da Escola. 

III. Promover as relações humanas, o desenvolvimento de empatia e confiança entre os profissionais da 

educação. 

IV. Promover a melhoria de práticas na gestão de um currículo articulado e enriquecido com projetos 

promotores de aprendizagens significativas 

V. Promover o sucesso educativo com a recuperação das competências mais comprometidas e melhoria 

das aprendizagens. 

VI. Melhorar a qualidade de conhecimentos, de atitudes e de valores. 

VII. Garantir a equidade, inclusão no acesso e sucesso escolares. 

VIII. Promover o desenvolvimento das multiliteracias que assegurem a aprendizagem ao longo da vida e o 

exercício da cidadania ativa e responsável. 

IX. Promover o uso intencional e frequente de recursos digitais disponíveis e de qualidade em termos 

pedagógicos e organizacionais. 

X. Estimular o desenvolvimento cultural e cívico, assim como da inovação artística, tecnológica, científica 

e pedagógica. 

XI. Promover o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e da criatividade. 

XII.  Estimular a capacidade de iniciativa e de intervenção na resolução de problemas, gerindo as situações 

de conflito. 

XIII. Promover uma abordagem escolar global promotora de resultados positivos em termos de saúde 

mental, social e educacional. 
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XIV. Promover o desenvolvimento de estratégias de autocuidado e adoção de comportamentos pró-sociais 

e pró-saúde. 

XV. Apostar no desenvolvimento profissional com formação contínua transformativa. 

XVI. Aprofundar a articulação entre pais e encarregados de educação e escola. 

XVII. Continuar a incentivar uma estratégia educativa através de um contrato social alargado com o seu 

território. 

 

 

4.2. Eixos de Ação, Objetivos Estratégicos e Ações a Desenvolver 

 
      Para o cumprimento da sua missão, para a concretização do ideal possível em que assenta a sua visão e 

consecução dos princípios orientadores das suas práticas educativas e no sentido de fazer face para às 

oportunidades de melhoria identificadas ao nível dos processos e ao nível dos resultados, o AEA propõe-se 

desenvolver a sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano pedagógico, a partir de três eixos de 

ação estratégicos. Cada um destes grandes eixos desdobra-se em objetivos estratégicos (OE) que clarificam 

a forma como o Agrupamento pretende cumprir a sua visão de futuro e a missão a que se propõe. Por sua 

vez, estes decompõem em objetivos operacionais (OO) monitorizados anualmente ao longo do ciclo de 

gestão e em Ações a desenvolver devidamente calendarizadas para a obtenção desses objetivos. 

 

  Eixo I. Qualidade de Serviço 

 OE1.Estabelecer as linhas orientadoras da gestão 

 OE2.Promover mecanismos eficazes e eficientes de comunicação 

 OE3. Aumentar a confiança no serviço educativo 

 OE4. Valorizar os resultados sociais  

 

  Eixo II. Organização e Prática Pedagógica  

 OE5.Prestar um serviço educativo de qualidade 

 OE6. Melhorar os resultados escolares 

 

  Eixo III. Recursos e Parcerias 

 OE7.Gestão dos recursos humanos 

 OE8.Gestão dos recursos materiais 
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 OE9. Parcerias 

 

Eixo I. Qualidade de Serviço 

OE1. Estabelecer as linhas orientadoras da gestão 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 
Outros...) 

OO1. 

Operacionalizar as 

linhas orientadoras 

das componentes 

da gestão de topo 

e de nível 

intermédio 

1.Elaborar/reformular documentos estruturantes para o Agrupamento:  

-Projeto Educativo do Agrupamento;  

- Projeto de Intervenção e/ou Carta de Missão do Diretor; 

-Documento orientador para a Matrículas e Renovação de Matrículas; 

-Critérios de Constituição de Turmas; 

-Critérios para a distribuição do serviço docente e elaboração de horários; 

-Documento orientador para aplicação das Matrizes Curriculares; 

-Critérios para as Atividades de Enriquecimento Curricular; 

- Plano de Ensino @Distância;  

- Referencial de Avaliação Pedagógica do Agrupamento;   

-Linhas orientadoras para a Ação Social Escolar;  

-Linhas Orientadoras para a Elaboração do Orçamento;  

-Relatório da Conta de Gerência; 

- Critérios para a cedência de instalações escolares; 

- Critérios para a reutilização de Manuais Escolares; 

- Manual de Normas e Procedimentos dos Serviços; 

- Manual de Acolhimento (anual); 

- Guião de Apoio SIADAP; 

- Plano de Formação do pessoal Docente e não Docente; 

- Guia de Procedimentos e de Apoio à Avaliação de Desempenho Docente; 

- Regulamento Interno;  

- Plano Anual de Atividades; 

- Documento orientador da Estratégia de Educação para a Cidadania; 

- Projeto de Educação para a Saúde;  

- Relatórios anuais de Atividades e dos Planos de Ação implementados; 

- Relatório de Autoavaliação do Agrupamento. 

2. Incentivar os departamentos a apresentarem anualmente pelo menos uma 

ação de melhoria que reforce, na comunidade, a missão do Agrupamento. 

3. Normalizar procedimentos e definir padrões de qualidade, como forma de 

melhorar os processos de trabalho. 

 

 
 

Conselho Geral 
 

Diretor 
 

Direção 
 
 

Conselho 
Pedagógico 

 
 

Conselho 
Administrativo 

 
Equipas 

Educativas 
 
 

Equipa 
Autoavaliação 

 
 

Departamentos 
 
 

Equipa Educação 
para a Saúde 

 
 

PADDE 
 
 

EMAEI 
 

SPO 

OO2. 
Constituir uma 
liderança 
partilhada, 
estimulando o 
desenvolvimento e 
consolidação de 
lideranças 
intermédias com 
autonomia, visão, 
sentido do dever e 

1.Delegar competências nas lideranças de nível intermédio. 

2.Realizar regularmente reuniões do Diretor ou elementos da direção com a 

devida delegação de competências, com as lideranças intermédias e equipas de 

trabalho, para a delineação, implementação e avaliação de estratégias, 

processos e procedimentos, com vista ao desenvolvimento do PE e ao pleno 

funcionamento da organização. 

3. Inserir, nos relatórios de monitorização e de avaliação dos gestores de nível 

Diretor 

Direção 

Departamentos 

Equipas 

Educativas 

 
Conselhos de 

Turma/Docentes 
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responsabilidade. intermédio mecanismos de aferição do grau de consecução dos processos e dos 

procedimentos da sua responsabilidade. 

OO3. Promover 
uma visão 
partilhada, 
consolidando 
hábitos de 
trabalho 
colaborativo e 
práticas de 
articulação e 
supervisão do 
trabalho 
desenvolvido 
conducentes à 
melhoria e à 
inovação. 

1. Reforçar o trabalho colaborativo entre os docentes para melhoria dos 

processos, sobretudo ao nível da preparação e organização das atividades letivas 

e das práticas avaliativas, tendo como finalidade a melhoria dos resultados 

escolares. 

2. Promover a articulação vertical e horizontal inter e transdisciplinar de 

atividades com proveito pedagógico-didático. 

3. Aprofundar as práticas de supervisão pedagógica, que contemplam a 

observação de aulas, para partilha de saberes e experiências e generalização de 

boas práticas.  

4. Promover diferentes ambientes e oportunidades, otimizar e diversificar 

recursos para criar dinâmicas de sala de aulas inovadoras e centradas no aluno. 

5. Estabelecer protocolos de parceria com diferentes entidades / instituições 

para o desenvolvimento de projetos. 

 

 
Departamentos 

 
 

Equipas 
Educativas 

 
Conselho de 

Turma/Docentes 
 
 

Direção 

OO4.Promover o 

bem-estar e a 

segurança da 

comunidade 

escolar. 

1.Melhorar as condições de vigilância no interior das escolas, quer ao nível do 

controlo de acessos, quer de monitorização e acompanhamento de ocorrências 

relacionadas com questões de saúde ou de segurança. 

2.Promover atividades nos domínios da cidadania e inclusão, que motivem os 

alunos para se sentirem bem no Agrupamento. 

3. Promover atividades e sessões de informação em parceria com as diferentes 

Forças de Segurança e Proteção que contribuam para a melhoria da segurança. 

4. Divulgar à comunidade educativa, pelo meio mais expedito, informações 

relevantes no âmbito da promoção do bem-estar e segurança. 

5. Realizar exercícios de emergência/simulacros; implementar o Plano de 

Segurança das Escolas do Agrupamento. 

 

 

Direção 

 

Educação para a 

Saúde 

 

EMAEI 

 

Equipas 

Educativas 

 

OE2. Promover mecanismos eficazes e eficientes de comunicação 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver 
Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 
Outros...) 

OO5. Melhorar 

a comunicação 

interna e 

externa 

1. Criar um Plano de Comunicação do Agrupamento. 

2. Divulgar os documentos estruturantes de Agrupamento na página web (Projeto 

Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno). 

3. Divulgação das informações na página WEB, órgãos de comunicação social. 

4. Projetar a imagem do Agrupamento para o exterior reforçando a divulgação das 

suas atividades relevantes para o exterior. 

5. Utilizar a plataforma Moodle como canal privilegiado para comunicar e alojar os 

assuntos inerentes à sua dinâmica funcional (exemplos: documentos estruturantes 

do Agrupamento, atas, relatórios, planificações, entre outros.) 

6.Usar as tecnologias digitais para melhorar a comunicação institucional com os 

aprendentes, encarregados de educação e parceiros. 

7. Aumentar, progressivamente, a utilização de documentos em formato digital, 

em detrimento dos documentos em suporte de papel. 

8. Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem Digital.  

9. Garantir a utilização de plataformas tecnológicas disponíveis para uma melhor 

organização administrativa e pedagógica. 

Direção 

 

PADDE 

 

Departamentos 

 

Diretores de 

turma/Titulares 

de Turma 

 

Equipas 

Educativas 

 

Serviços 

administrativos 
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OE3. Aumentar a confiança no serviço educativo 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver 
Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 
Outros...) 

OO6- Dar 
continuidade/ 
melhorar o 
processo de 
autoavaliação 
interna 

1. Manter uma equipa qualificada de Autoavaliação do Agrupamento. 

2. Promover uma melhoria contínua do processo de autoavaliação:  

-Aplicação bienal de questionários (Modelo CAF) no sentido de avaliar o grau de 

satisfação da comunidade escolar, em relação ao funcionamento do AEA e à 

qualidade do serviço prestado, com apresentação do relatório de propostas de 

melhoria; 

-Elaborar e aplicar Planos de Ações de Melhoria (PAM) no Agrupamento de modo 

a implementar um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho 

organizacional; 

-Monitorizar anualmente a aplicação da Framework de Desempenho Pedagógico 

(FDP);   

-Avaliar anualmente o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, o Plano de 

Formação e os Planos de Ações de Melhoria implementados; 

-Monitorizar anualmente o desempenho do Agrupamento (Benchmarking 

interno).  

3. Refletir periodicamente sobre os resultados escolares e definir estratégias de 

melhoria. 

4.Envolver os pais/encarregados de educação e/ou Associações de Pais na 

elaboração/reformulação e monitorização/avaliação dos documentos 

estruturantes do Agrupamento. 

5. Incentivar os departamentos curriculares a apresentarem anualmente pelo 

menos uma ação de melhoria que reforce, na comunidade, a Missão do 

Agrupamento. 

 

Equipa de 

Autoavaliação 

 

 

 

Equipas 

Educativas 

 

Direção 

 

Conselhos de 

Turma/ Docentes 

 

Departamentos 

 

 

Conselho Geral 

 

 

Associação de 

Pais 

 

 

OE4.Valorizar os resultados sociais  

 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 
Outros...) 

OO7.Promover 

um ambiente 

escolar 

saudável, 

socialmente 

acolhedor e 

inclusivo 

 

 

 

1. Implementar medidas de redução do absentismo escolar e da indisciplina 

escolar:   

- Medidas de Apoio Social; Serviços de Psicologia e Orientação; Programas de 

Tutorias (TuA e ATE) ; Programa de Mentorias (ProMentI), Mediadores culturais, 

Programas de gestão de comportamentos e conflitos; 

- Disponibilização de Apoio ao Aluno /Família por parte do SPO e Técnica de 

Serviço Social; 

-Dinamizar o projeto CATIVAR para promover a melhoria de comportamentos e 

combater a indisciplina; 

-Monitorizar o comportamento dos alunos e proceder a avaliações factuais sobre 

casos de indisciplina; 

-Delinear estratégias comuns, em conselho de turma/docentes para regulação de 

comportamentos; 

 

EMAEI 

 

Conselhos de 

Turma 

 

 

Direção 

 

 

 

Equipas 

Educativas 
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2. Dar continuidade às Assembleias de Delegados e Subdelegados, com 

momentos, espaços de debate, reflexão e participação na vida da Escola, 

promovendo a recolha de sugestões e propostas de melhoria para o seu 

funcionamento. 

3. Envolver os alunos na apresentação de OPE (Propostas de Orçamento 

Participativo) na construção de projetos para o bem comum. 

4. Estruturar projetos e clubes no âmbito artístico, cultural, científico, 

tecnológico, desportivo e que promovam o bem-estar físico e social. 

5. Estimular os alunos a participarem voluntariamente em projetos que 

desenvolvam as competências inerentes aos valores do respeito e aceitação 

pelo/do outro, da disciplina, da cidadania, da inclusão da defesa do ambiente, da 

educação para a saúde, na procura da formação integral do indivíduo. 

6. Apostar na qualidade dos processos de trabalho com normas reconhecidas:  

Normalização de procedimentos e definição de padrões de qualidade (Selo Escola 

Saudável; Selo Escola Amiga da Criança e Bandeira Verde da ABAE no âmbito do 

Programa Eco Escolas). 

7. Estimular a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação e da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do AEA nas propostas de e para a concretização 
do Plano Anual de Atividades. 
8. Dinamização de atividades que conduzam ao desenvolvimento integral dos 

alunos, em colaboração com os Encarregados de Educação, Associações de Pais e 

restante comunidade (Concurso Intermunicipal de Leitura, Trivial do Futuro, 

Sarau, Dia do Agrupamento, Feirinha Verde, ...). 

9. Dinamização de ações de sensibilização/ formação para a Comunidade 

Educativa que realcem a importância da promoção de estilos e comportamentos 

de vida saudáveis. 

10. Promover a formação integral dos alunos através da criação de oportunidades 

de participação interdisciplinares como visitas de estudo, aulas de campo, aulas 

abertas, atividades culturais e recreativas. 

 

Associação de 

Pais/ Assembleia 

de Delegados e 

Subdelegados 

 

Projeto Cultural 

de Escola 

 

Projetos e Clubes 

 

Conselhos de 

Turma/ Docentes 

 

 

Departamentos 

 

 

OO8. Promover o 

valor, o mérito e 

a excelência 

1. Promover o Quadro de valor, Mérito e Excelência, valorizando o trabalho, o rigor, 

o esforço e a excelência dos alunos e investindo na sua proficiência, com a 

atribuição de prémios. 

2. Distinguir anualmente os alunos que fazem parte do Quadro de Valor, Mérito e 

Excelência, em cerimónia aberta à comunidade. 

3. Divulgar a participação dos alunos premiados em iniciativas de caráter regional 

e ou nacional. 
 

Direção 

 

Conselhos de 

Turma/ Docentes 

 

Comissão de 

Apreciação 

 

 

Eixo II. Organização e Prática Pedagógica  

OE5.Prestar um serviço educativo de qualidade 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 

Outros...) 

OO9. Aprofundar 

processos no 

âmbito da gestão 

do currículo e na 

1. Introduzir gradualmente mecanismos conducentes à autonomia e flexibilidade 

curricular, nos termos propostos pelo Ministério da Educação. 

2. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógico-didáticas articuladas, 

com vista à recuperação das competências mais comprometidas e melhoria dos 

Direção 

 

Departamentos 
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organização 

orientados para a 

melhoria das 

aprendizagens e o 

desenvolvimento 

de competências 

essenciais para a 

construção do 

perfil do aluno do 

século XXI 

resultados. 

3. Implementar práticas de ensino e aprendizagem assentes em pedagogias 

diferenciadas, inovadoras e de inclusão com projetos, atividades e programas que 

respondam à diversidade dos alunos e promovam a melhoria das aprendizagens 

através de: 

a) Pedagogia centrada no aluno; 

b) Diversificação de estratégias, de ambientes, espaços e oportunidades de 

aprendizagem. 

4. Promover ligações multidisciplinares, de trabalho interdisciplinar e de 

articulação curricular. 

5. Promover a utilização de instrumentos e recursos tecnológicos e digitais no 

contexto do ensino, aprendizagem e avaliação. 

 

Conselho de 

Docentes 

 

Conselho de 

Turma/ Docentes 

 

Equipas 

Educativas 

 

Projeto Cultural 

de Escola 

 

PADDE 

OO10. Melhorar 

as práticas de 

avaliação das e 

para as 

aprendizagens 

1. Implementar um referencial para o processo avaliativo, tendo em conta as 

Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2. Diversificar métodos, estratégias, instrumentos e tarefas de avaliação 

adequando-os às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo 

de informação a recolher. 

3. Melhorar a comunicação sobre a avaliação entre professores, alunos e 

encarregados de educação, num processo transparente, através da clarificação 

dos descritores de sucesso e explicitação dos critérios de avaliação adotados.   

4.  Utilizar critérios de avaliação explícitos e claros.  

5. Reforçar o uso da conetividade digital e dos múltiplos dispositivos tecnológicos, 

para a construção de processos de avaliação mais autónomos, mais motivadores e 

mais formativos (feedback imediato e de qualidade).  

 

Conselho 

Pedagógico 

 

Equipas 

Educativas 

 

Departamentos 

 

Conselho de 

Turma/ Docentes 

 

 

 

OO11. 

Monitorizar as 

aprendizagens, 

com vista à 

melhoria dos 

resultados 

1.Indicar metas como referenciais de ação das estruturas educativas, com base na 

quantificação, por disciplina. 

2. Analisar os resultados internos em cada período, ao longo do ano letivo e entre 

anos letivos. 

3. Comparar os resultados externos anuais do Agrupamento com os obtidos a 

nível nacional nas disciplinas com Prova de Aferição. 

4. Avaliar a e cácia da implementação das medidas de suporte   aprendizagem e   

inclusão. 

5. Criar dinâmicas reflexivas acerca dos resultados da avaliação. 

6.Envolver os pais e os encarregados de educação na regulação das 

aprendizagens. 

 

Conselhos de 

Turma 

Conselho 

Pedagógico 

Departamentos 

Direção 

Equipa de 

Autoavaliação 

EMAEI 

Equipas 

Educativas 

OO12.Reforçar a 

conectividade 

digital e 

utilização de 

dispositivos 

tecnológicos 

 

1. Promover nos docentes e técnicos: 

- a formação para a capacitação digital e produção de recursos educativos digitais 

de qualidade; 

-o desenvolvimento das competências para utilizar as tecnologias/recursos 

digitais no ensino, aprendizagem e avaliação; 

-o desenvolvimento das competências pedagógicas específicas necessárias para 

promover a competência digital dos alunos; 

2. Criar espaços para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagens 

baseadas em projetos. 

3. Criar dinâmicas de aprendizagem baseadas em modelos de aprendizagem 

cooperativa, com formas diferentes de organização do espaço da sala de aula. 

 

PADDE 

 

Conselhos de 

Turma/ 

Docentes 

 

 

Departamentos 

 

 

BE/RBE 
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4.Criar uma infraestrutura tecnológica de gestão de aprendizagem (LMS), para 
apoio a aulas síncronas, tarefas assíncronas e trabalho autónomo. 
5. Criar um repositório de recursos digitais (produzidos pelos departamentos) 

alojados no blogue da Biblioteca Escolar para rentabilizar o trabalho e promover a 

partilha de boas práticas. 

6. Capacitar alunos, pais e encarregados de educação e pessoal não docente no 

âmbito das competências digitais. 

7. Dinamizar junto dos alunos sessões de sensibilização para a utilização segura da 

Internet. 

8. Dinamizar um espaço de apoio a docentes e não docentes no âmbito das 

competências digitais. 

 

 

Equipas 

Educativas 

 

 

OE6- Melhorar os resultados escolares 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 

Outros...) 
OO13. 

Implementar 

medidas de 

melhoria da 

ação educativa 

 

 

 

 
 
 

1. Dar continuidade ao Plano 100%. 

2.Implementar medidas de recuperação das aprendizagens no âmbito do plano 

21|23 Escola +: 

- Aplicar o Referencial de Avaliação Pedagógica - MAIA;  

-Dinamizar atividades nos domínios da comunicação; 

-Fomentar o gosto pelas Artes, Cultura e Humanidades, desenvolvendo um 

programa cultural, em parceria com os agentes culturais do território, em 

articulação com o Projeto Cultural de Escola do PNA; 

-Dinamizar atividades no âmbito do ensino experimental, das Ciências Exatas e 

Sociais; 

-Promover a cidadania enquanto movimento de participação e respeito pela 

diversidade humana, cultural e social; 

-Promover medidas no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular (turmas 

dinâmicas, apoios, coadjuvaç es, …); 

- Aumentar a utilização de equipamentos digitais/tecnológicos para a melhoria das 

aprendizagens;  

- Recorrer a ferramentas e/ou plataformas digitais para diversificar práticas 

educativas;  

- Promover a Biblioteca Escolar enquanto parceiro privilegiado na execução do 

processo de ensino aprendizagem para garantir a transversalidade das 

competências de gestão da informação e produção de conhecimento; 

3.Rentabilizar/consolidar a plataforma ClassRoom enquanto meio de comunicação 

e transmissão de conhecimentos e aprendizagens entre a escola e o aluno. 

 

Diretor 
 

Direção 
 

Departamentos 
 

Projeto cultural 
de Escola 

 

Equipas 
Educativas 

 

Conselhos de 

Turma / 

Docentes 

 
 

PADDE 
 
 

BE/RBE 
 
 

Clubes e Projetos 

OO14.Promover 

uma cultura de 

escola inclusiva 

 

 

1. Delinear estratégias/medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão nos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação.  

2. Promover o acompanhamento aos alunos que evidenciam dificuldades e 

potencialidades de aprendizagem específicas. 

3. Delinear estratégias/medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

4. Desenvolver situações de aprendizagem que envolvam alunos que usufruem de 

medidas de apoio   aprendizagem e   inclusão com adaptaç es curriculares 

significativas integradas na dinâmica de sala/turma, tendo em conta as 

dificuldades específicas do aluno. 

 

Departamentos 
 

Conselhos de 

Turma/ Docentes 

 

EMAEI 
 

Serviços Técnicos 
e Técnico 

Pedagógicos 
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Eixo III. Recursos e Parcerias 

OE7.Gestão dos recursos humanos  

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 

Outros...) 
OO15.  

Otimizar a 

gestão dos 

recursos 

humanos  

com vista à 

qualidade do 

serviço 

educativo 

 

 

1. Gerir de forma integrada e eficaz os recursos humanos: 

- Otimizar a distribuição de serviço do pessoal docente e não docente;  

- Constituir equipas de trabalho docente e não docente com vista à promoção do 

trabalho colaborativo e à melhoria da produtividade do trabalho; 

- Criar condições de horário, se possível, que possibilitem o trabalho colaborativo;  

- Realizar encontros/momentos de partilha de boas práticas.  

2.Promover a formação contínua do pessoal docente e não docente. 

3.Incentivar a melhoria da qualidade do desempenho profissional e respetiva 

análise reflexiva.  

4.Promover a articulação entre as diferentes estruturas do Agrupamento. 

5. Reforçar a afetação de pessoal docente, pessoal especializado e de pessoal não 
docente no âmbito dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. 
 

Diretor 

 

 

Direção 

 
 

Equipas 
Educativas 

 
 

Departamentos 

 

  

OE8. Gestão dos recursos materiais  

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 

Outros...) 
OO16. 

Implementar 

estratégias no 

âmbito da 

gestão dos 

recursos 

materiais. 

 

1. Atualizar o(s) inventário(s) d Agrupamento das diferentes estruturas e 
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento  
2. Realizar contratos de cedência temporária de espaços, com contrapartidas 
financeiras ou outras.  
3. Manter a funcionalidade dos equipamentos e das instalações, com vista à plena 
realização das atividades educativas e das atividades de suporte e gestão.  
4. Continuar o apetrechamento dos espaços educativos, consoante as 
necessidades identificadas e os recursos existentes.  
5. Reorganizar espaços e equipamentos, tendo em vista a melhoria funcional dos 
serviços.  
6. Reorganizar espaços diferenciados de apoio à aprendizagem. 

Diretor 

Direção 

 

Equipas 
Educativas 

 
 

Departamentos 

OO17. 

Promover a 

Escola Digital 

 

1.Implementar/melhorar infraestruturas de rede de Internet (com e sem fios), de 

alto débito, fiável, em todos os espaços das escolas do Agrupamento. 

2. Melhorar/renovar os equipamentos tecnológicos existentes no agrupamento, 

assim como dotá-lo de novos recursos tecnológicos.  

3. Rentabilizar o parque tecnológico existente no agrupamento.  

4. Reforçar a utilização de dispositivos tecnológicos. 

5. Promover a Biblioteca Escolar enquanto parceiro privilegiado na construção e 

disponibilização de recursos digitais de qualidade. 

6.Assegurar a disponibilização de meios tecnológicos, de conectividade e de 

capacitação aos principais agentes da comunidade educativa. 

 

Diretor 

 

 

PADDE 

 

BE 
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OE9. Parcerias 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Responsáveis 
(Equipas, Estruturas, 
Outros...) 

OO18. 

Otimizar/ 

fomentar 

protocolos e 

parcerias. 

1. Promover práticas de saúde, ecológicas e ambientais.  

2. Tornar a escola um centro dinamizador da cultura local, em estreita colaboração 

com os parceiros educativos. 

3. Concretizar e implementar protocolos para a realização de aulas de campo, 

aulas práticas de âmbito desportivo e técnico e outras atividades de ligação da 

dimensão teórica à dimensão prática do saber. 

4. Reforçar as parcerias com a tutela, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia e 

outras entidades locais, regionais e nacionais. 

5. Manter a participação em projetos de âmbito nacional / internacional. 

6. Aumentar o número de ações / atividades envolvendo a comunidade local. 

7. Promover a colaboração dos Encarregados de Educação e da Comunidade em 

protocolos de cooperação/parcerias com o Agrupamento para o desenvolvimento 

de projetos, no âmbito da Educação (Projeto Cultural de Escola, Projeto 

Empresários pela Inclusão Social, Projeto Educação para a Saúde, Eco Escolas, Dá-

me Asas, entre outros). 

8. Concretizar parcerias no âmbito da formação profissional, com estágios.  

8. Estabelecimento de parcerias com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) e Núcleo Local de Inserção (NLI). 

9. Estabelecimento de parceria com a GNR (Escola Segura). 
 

Diretor 

Direção 

 

Departamentos 

 

Conselhos de 
Turma/  

Docentes 
 
 

Equipas Educativas 
 
 

Clubes 
e Projetos 

 
 

Parceiros 
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V. DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

  Este Projeto, após aprovação pelos órgãos competentes, será divulgado à comunidade escolar e 

educativa por via dos canais de comunicação institucionais de divulgação: correio eletrónico, portal do 

Agrupamento e plataforma Moodle; sendo também disponibilizado um exemplar em papel para leitura e 

consulta presencial em cada um dos estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento.  

  A avaliação será realizada no final de cada ano letivo e no final do período da sua vigência, de modo a 

compreender os progressos e os obstáculos e a perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas. 

  No centro dos processos de melhoria e de comprometimento com a Qualidade, está o chamado ciclo 

PDCA (P- Planear/Plan; D- Executar/Do; C- Rever/Check; e A- Ajustar/Act), ou ciclo da Qualidade. É a 

aplicação contínua, sistemática, estruturada, do ciclo PDCA em todas as áreas da organização, que garante 

o empenho do nosso Agrupamento na melhoria contínua dos seus serviços e do seu desempenho. O 

adoção do ciclo PDCA é o garante de que tudo o que se faz na organização segue a sequência: Planear 

(existe um plano de desenvolvimento para o que se faz), Executar (são mobilizadas equipas, definidas 

responsabilidades e metas, tempos de execução), Rever (é feita a continua monitorização das ações, 

acompanhando os indicadores definidos e permitindo a revisão/alteração das atividades sempre que 

necessário) e, finalmente, Ajustar (face às conclusões tiradas sobre a ação e os seus resultados, decide-se 

pela manutenção ou não da prática, comparando-nos com outras organizações e, eventualmente, preparar 

uma ação sequencial ou a sua replicação). Assim, no nosso Agrupamento, iremos pautar todas as ações 

seguindo de forma clara o ciclo PDCA, com registos e evidências de tudo o que fazemos. 

  Em linha de conta para a avaliação do presente projeto, dever-se-ão considerar os seguintes 

instrumentos de avaliação, sem prejuízo de outros que, eventualmente, venham a ser utilizados: 

 Resultados escolares; 

 Relatórios de execução do Plano Anual de Atividades; 

 Relatórios de análise dos Planos de Melhoria; 

 Relatório de Autoavaliação do AEA; 

 Relatórios da IGE; 

  Durante o período de vigência do Projeto Educativo poderão ser introduzidas alterações 

consideradas adequadas e ainda aquelas que for necessário introduzir, por força da lei.  

Emitido parecer favorável na reunião de Conselho Pedagógico, realizada no dia 9 de fevereiro de 2022. 

Aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 17 de fevereiro de 2022. 
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