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INTRODUÇÃO 
 
Projeto Educativo surge com a necessidade de construir uma resposta coerente, 

eficaz e pragmática a uma dificuldade existente ou a um desafio futuro, em função 

de objetivos precisos (Afonso 2002, p.7). Ao planeamento da sequência de ações em 

função de resultados e de prioridades, podemos chamar planeamento estratégico. A 

sua ligação aos processos de avaliação é evidente, não é possível estabelecer 

prioridades sem recolher informação sobre a situação atual e analisar o seu 

significado. Só perante um diagnóstico se podem tomar decisões, sobre o tipo de 

atuação que seja coerente e torne provável o futuro que se deseja. Por isso, a 

avaliação (dos alunos, dos profissionais ou das organizações) é um procedimento de 

verificação de aprendizagem que se torna uma estratégia de planeamento da 

melhoria e do desenvolvimento (dos alunos, exercício da docência ou das 

organizações). 

O Projeto Educativo traduz a identidade da organização educativa. Deve ser 

frequentemente reavaliado e reequacionado, numa perspetiva de fazer crescer a 

organização e transforma-la numa instituição de referência. 

Vivemos um tempo de mudança acelerada. As organizações estão atualmente em 

permanente estado de mudança, decorrente dos desafios, do seu contexto interno ou 

externo, por ação dos competidores, das novas tecnologias e das dinâmicas sociais, 

politicas e económicas. 

Também a escola, enquanto organização social complexa, tem de se adaptar às 

mudanças, garantindo que é capaz de desenvolver processos e relações que ajudem a 

produzir os resultados desejáveis no sentido de uma melhoria contínua. A escola de 

hoje está sujeita grandes e rápidas transformações, assim como a novos e 

inesperados desafios. 

Deverá ser uma escola ativa e interativa, viva em que cada elemento representa um 

papel fundamental na organização e na ação educativa. Um local de partilha de 

saberes, sentimentos e emoções, onde cada um transporta todos os dias um sem 

números de pensamentos e ações, que se conjugam e interagem com os diversos 

elementos. Uma escola geradora de sucesso académico e pessoal, capaz de motivar, 

de reduzir diferenças sociais, agente de desenvolvimentos local. 
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1. Identidade – Caracterização do agrupamento 

1.1. Organograma 

 
 

1.2. Centros escolares do agrupamento 

 
O Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos (AEJIA) localiza-se no concelho de 

Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa e foi constituído em 9 de Junho de 1999. A sede 

do Agrupamento situa-se na Escola Básica do 1.º Ciclo de Arruda dos Vinhos, na rua 
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Luís de Camões n.º 36, onde funciona também o serviço de secretaria do 

Agrupamento. 

O Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos é constituído por quatro centros 

escolares. 

1.2.1. Centro Escolar de Arruda dos Vinhos 

 
O Centro Escolar de Arruda dos Vinhos é a sede do agrupamento. Neste centro 

escolar estiveram matriculados no presente ano lectivo 119 crianças da Educação 

Pré-Escolar e 295 alunos do 1.º Ciclo. 

Neste centro está localizado o Gabinete da Direção e funcionam os Serviços 

Administrativos. Dispõe dos seguintes espaços: 

05 salas para a Educação Pré-Escolar 

14 salas de aulas para o 1.º Ciclo 

1 Gabinete da Direção 

1 Gabinete dos Serviços Administrativos 

1 Sala TIC 

1 Biblioteca Escolar 

1 Sala Polivalente 

1 Sala de Reuniões 

1 Sala de Professores 

1 Sala de Assistentes Operacionais 

2 Refeitórios 

1 Espaço de Exterior 

 

1.2.2. Centro Escolar Casal Telheiro 

 
Este centro escolar está também localizado na freguesia de Arruda dos Vinhos e no 

presente ano lectivo acolheu 65 crianças da Educação –Pré Escolar e 206 alunos do 

1.º Ciclo, dispondo dos seguintes espaços: 

03 Salas para a Educação Pré-Escolar 

01 Sala para a Unidade de Ensino Estruturado (a funcionar a partir de 2017/18) 

10 Salas de aulas para o 1.º ciclo 

1 Gabinete da Coordenação /Reuniões  

1 Sala TIC 

1 Biblioteca Escolar 

1 Enfermaria 

1 Sala Polivalente 
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1 Sala de Professores / Reuniões 

1 Sala de Assistentes Operacionais / Associação de Pais 

1 Refeitório 

1 Campo de Jogos 

1 Espaço Exterior 

 

1.2.3. Centro Escolar de Arranhó 

 
Este centro escolar está localizado na freguesia de Arranhó e no presente ano lectivo 

acolheu 56 crianças da Educação –Pré Escolar e 90 alunos do 1.º Ciclo, dispondo dos 

seguintes espaços: 

06 Salas para a Educação Pré-Escolar 

12 Salas de aulas para o 1º ciclo, sendo que 4 salas foram cedidas ao Externato João 

Alberto Faria, para funcionamento de turmas do 2.º ciclo 

1 Sala TIC 

1 Biblioteca Escolar 

1 Sala Polivalente 

1 Sala de Reuniões 

1 Sala de Professores 

1 Sala de Assistentes Operacionais 

1 Sala da Associação de Pais 

1 Gabinete para Apoio Técnico 

1 Refeitório 

1 Espaço de Exterior 

 

 

 

1.2.4. Centro Escolar de São Tiago dos Velhos 

 
Este centro escolar foi, recentemente, reconstituído a partir de um edifício de plano 

centenário. No presente ano lectivo, este centro acolheu 23 crianças da Educação –

Pré Escolar e 50 alunos do 1.º Ciclo, dispondo dos seguintes agora dos seguintes 

espaços: 

02 Salas para a Educação Pré-Escolar 

04 Salas de aulas para o 1.º ciclo 

1 Gabinete da Coordenação / Reuniões 

1 Sala TIC 
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1 Biblioteca Escolar 

1 Sala de Reuniões 

1 Sala da Associação de Pais 

1 Refeitório 

1 Campo de Jogos 

1 Espaço Exterior 

 

1.3. Comunidade Escolar do AEJIA 

1.3.1. Recursos Humanos 

O AEJIA dispõe de quadros com alguma estabilidade, ao nível do pessoal docente e 

não docente. No entanto, e sobretudo em anos de concurso de pessoal docente esse 

nível oscila um pouco. Assim, no presente ano lectivo, este agrupamento dispôs dos 

seguintes elementos: 

 Pessoal Docente Pessoal Não Docente 

Pré 1º C Sem turma EE A. Operacionais A. Técnicos 

Arruda dos Vinhos 05 12 

07 04 

22 2 

Arranhó 02 05 11 - 

Casal Telheiro 03 10 12 - 

S. Velhos 01 02 4 - 

 
 

1.3.2. Alunos 
 
A população escolar do agrupamento reparte-se pelo nível de Educação Pré-Escolar e 
do 1.º Ciclo, da seguinte forma. 
 

 
 
Verifica-se que o número de alunos do agrupamento tem vindo a decrescer, no 

entanto, no próximo ano letivo, prevê-se um aumento no número de matrículas no 

1.º ano, comparativamente com o ano letivo de 2017/18. 

257 

648 

Crianças / Alunos  
2017/18 

Educação Pré-
Escolar

1.º Ciclo
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O AEJIA tem desenvolvido uma política de inclusão, prevendo-se que no próximo ano 

os alunos com Necessidades Educativas Especiais, se distribuam da seguinte forma: 

 
 

1.4. Resultados Escolares 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 

1.º Ano 100% 100% 100% 

2.º Ano 95,6% 92% 96% 

3.º Ano 99,5% 99% 99% 

4.º Ano 100% 100% 98% 

1.º Ciclo 98,7% 97,8% 98,3% 

 

No presente ano letivo, a taxa de sucesso global subiu como consequência direta do 

aumento de sucesso no 2.º ano de escolaridade. Confirma-se assim o sucesso das 

161 

159 157 

171 

2017/18 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

7 

6 

12 
19 

8 

Alunos com NEE 
2017/18 

Educação Pré-Escolar

1.º Ano

2.º Ano

3.º Ano

4.º Ano
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estratégias desenvolvidas para este ano de escolaridade no âmbito do Plano Ação 

Estratégica. 

 

1.5. Estruturas de Apoio ao Sucesso Educativo 
 
No agrupamento, anualmente e de acordo com o crédito horário atribuído em função 

do número de alunos, são afetos docentes cuja componente letiva assegura o 

desenvolvimento de atividades educativas que visam promover o sucesso escolar dos 

alunos. Estas atividades assumem o caráter de coadjuvação em sala de aula, apoio 

individualizado a alunos ou a pequenos grupos homogéneos relativamente ao tipo de 

dificuldades e no âmbito do Plano de Ação Estratégica. 

Para além destas atividades, alguns docentes acumulam estas funções com a 

coordenação de departamento, coordenação de estabelecimento, Projeto da 

Programação no 1º ciclo, no âmbito das TIC.  

Anualmente, existem alguns docentes sem componente letiva, ao abrigo do artigo 79º 

do ECD, cuja componente não letiva reverte para serviço de assessoria aos órgãos de 

gestão. 

 

1.5.1. Educação Especial 
 
O quadro do pessoal docente do agrupamento inclui quatro docentes especializados, 

afetos ao serviço de apoio especializado às crianças e alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. Estes docentes desenvolvem o seu trabalho em articulação com 

os docentes titulares de grupo / turma e ainda com os técnicos de saúde que são 

assegurados pelo Centro de Recursos para a Inclusão – CERCITejo (terapeuta da fala, 

terapeuta ocupacional e psicóloga) e ainda pelos serviços locais (Sector Educação da 

Câmara Municipal e Centro de Saúde). Anualmente, o ME define o número de horas a 

atribuir a um técnico de psicologia que é contratado pelo agrupamento, tendo por 

base critérios previamente estabelecidos. Este técnico apoia direta e indirectamente 

os alunos do 1.º Ciclo sinalizados pelos docentes de turma e que não são abrangidos 

pelo decreto-lei 3/2008. 

Desde 2010/11, o agrupamento dispõe de uma Unidade de Ensino Estruturado para 

apoio a alunos com Perturbação do Espetro de Autismo, que funcionou no Centro 

Escolar de Arranhó. Face ao número de alunos com esta problemática a frequentar os 

centros escolares da freguesia de Arruda dos Vinhos, esta unidade foi deslocada para 

o Centro Escolar Casal Telheiro. Em 2017/18, esta unidade apoiará 5 alunos do 1.º 
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Ciclo a frequentar aquele centro escolar. Em 2018/19, prevê-se a frequência de mais 

3 alunos, que em 2017/18 estarão a frequentar a Educação Pré-Escolar, do centro 

escolar em que funciona a unidade. 

 

1.5.2. Bibliotecas Escolares 
 

Nos centros escolares do agrupamento funcionam quatro Bibliotecas Escolares e salas 

TIC assegurando o desenvolvimento das competências curriculares dos alunos e 

promovendo o acesso à informação e ao conhecimento. 

As Bibliotecas Escolares disponibilizam recursos educativos de apoio ao 

desenvolvimento curricular através do seu espólio, assegurando e rentabilizando a 

sua utilização de forma adequadas aos grupos / turmas. 

No âmbito ada leitura e literacia, a BE faculta o empréstimo domiciliário; organiza 

sessões de leitura, encontros com escritores; assegura a divulgação de obras, 

documentação e iniciativas a nível do PNL. 

 

1.5.3. Atividades de Animação e Apoio à Família  
 

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), na Educação Pré-Escolar, 

integram o s períodos que estão para além das 25 horas curriculares e são da 

responsabilidade do Município. Compreendem o serviço de almoço e as atividades de 

prolongamento de horário, em função das necessidades das famílias com 

responsabilização entre o estado, a autarquia e as famílias, a nível financeiro.  

A planificação e a supervisão das AAAF são da responsabilidade dos educadores 

titulares de grupo e coordenadas pela coordenadora do departamento da Educação 

Pré-Escolar.  

As atividades proporcionadas às crianças devem ser distintas da componente 

educativa, sendo caracterizadas pelo seu carácter não obrigatório e pela natureza 

lúdica das experiências. 

  

1.5.4. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

Estas atividades são da responsabilidade do Município, mediante inscrição prévia e 

funcionam diariamente após o término da componente letiva. A supervisão 

pedagógica destas atividades é da competência dos docentes titulares de turma. 
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2. Visão, Valores e Missão 

2.1. Visão 
 

A identidade como escola de qualidade é um desafio a percorrer sustentado no 

princípio de respeito pela diversidade cultural e social e, pela igualdade de 

oportunidade educativa assente na inovação e desenvolvimento de práticas 

educativas de partilha e colaboração entre docentes.  

Destacam-se como valores fundamentais: 

 Democracia 

 Justiça 

 Liberdade 

 Equidade 

 Tolerância 

 

2.2. Missão 
 
Prestação de um serviço público de qualidade na educação contribuindo para a 

formação de jovens cidadãos participativos e responsáveis. A aprendizagem como 

fator de autorrealização e valorização pessoal, respeitando o meio envolvente, o 

património ambiental, cultural e os direitos humanos. Uma escola onde o respeito 

pela diferença, pluralidade de opiniões e diversidade cultural seja praticado. 

2.3. Linhas Orientadoras 
 
Para que a Escola possa tornar-se um modelo de referência, onde todos os seus 

membros assumam o seu dever de participação e de profissionalismo, consideramos 

importante fomentar o desenvolvimento de projetos com toda a comunidade 

educativa que vão ao encontro das linhas orientadoras que pautam a nossa ação 

educativa. 

 

 Educar para a cidadania 
 Educação para a defesa e a segurança/educação para paz 

 Educação rodoviária 

 Educação para empreendedorismo 

 Educação para a saúde 
 

 Desenvolver metodologia de projeto 
 Aprender a pensar, questionar, descobrir e relacionar 
 

 Promover o desenvolvimento das expressões artísticas 
 

 Fomentar articulação curricular horizontal e vertical 
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 Dar visibilidade à prestação do serviço educativo do agrupamento 

Com base na aplicação de questionários e na recolha das respetivas evidências, a 

equipa de autoavaliação chegou ao diagnóstico organizacional da escola que, 

resumidamente, se baseia nos seguintes aspetos: 

Análise SWOT 

Oportunidades Ameaças 
 

 Alteração da Direção do Agrupamento. 

 Estabilidade do corpo docente  

 Taxa sucesso escolar 

 Existência de parcerias e protocolos.  

 Equipamentos/recursos físicos locais. 

 Situação geográfica do concelho 

(características rurais e urbanas) 

 

 Recursos físicos insuficientes.  

 Recursos humanos insuficientes: assistentes 
operacionais, técnicos especializados e 
docentes para desenvolvimento de projetos 

 A divulgação das atividades do Agrupamento. 

 Rede informática. 

 

 Pontos fortes Pontos fracos 
 

CONTEXTO INTERNO:  

 Um bom clima de trabalho nos diferentes 
estabelecimentos escolares.  

 Disponibilidade da direção para a 
resolução dos problemas do pessoal 
docente e não docente.  

 Disponibilidade da direção para a 
comunidade educativa 

 Biblioteca Escolar – Avaliação anual das BE 

na plataforma da RBE. 

 Participação dos alunos nas atividades da 

escola.  

 Formação para docentes. 

 

CONTEXTO EXTERNO: 
 Parcerias e protocolos com algumas 

entidades externas; 

 Formação para pessoal não docente. 

 

CONTEXTO INTERNO: 
 Articulação/comunicação entre as estruturas 

educativas. 

 Divulgação das atividades do Agrupamento 

 A definição pouco clara de papéis e de 
responsabilidade das pessoas na 
concretização do Projeto Educativo. 

 Plano de monitorização dos 
recursos/atividades. 

 Participação dos pais em momentos 
formativos. 

 Utilização dos recursos TIC em contexto de 
aprendizagem. 

 Articulação pedagógica. 
 

 

 

 
 

Com base na análise Swot e na recolha de informação por estrutura, foi possível 

identificar necessidades e estabelecer prioridades em diferentes domínios 

específicos, da atividade da Escola, agrupados em três grandes áreas de intervenção: 

 Comunidade Educativa - um contexto a montante, palco da ação 

educativa, onde se identificam as áreas a consolidar e a melhorar no sentido de se 

maximizar as condições de base necessárias ao desenvolvimento de um serviço 

educativo de qualidade;  

 Sucesso Educativo - um contexto de atuação predominantemente centrado 
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nas práticas de ensino e de aprendizagem, isto é, nos processos e nos resultados, em 

si mesmos considerado;  

 Organização e Gestão - um contexto de organização e gestão escolar, que 

valorize a atividade docente e não docente, as interações com as parcerias, que 

garanta a ordem e a segurança dos vários espaços e promova a contínua 

autoavaliação, fundamental ao exercício eficaz das várias atividades educativas. 

 

3. Objetivos e Estratégias Operacionais 

3.1. Comunidade Educativa 
 

A. Objetivo Central - Promover um maior envolvimento de toda a comunidade 

escolar na vida do agrupamento, conferindo-lhe maiores índices de participação na 
tomada de decisões 

 

A1  
Objetivo 

Procurar maior envolvimento em qualidade e diversidade, na 

estratégia do agrupamento 

Meta 
Desenvolvimento de eventos que envolvam alunos e a comunidade 

em geral 

Estratégia 
Promoção de atividades de envolvimento de toda a comunidade 

escolar 

Indicadores de 
avaliação 

Grau de execução das atividades 

Meios de 
verificação 

Avaliação das atividades (questionários) 

 
 

A2  
Objetivo 

Aumentar o nível de envolvimento e de participação dos 

pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos 

Meta Aumento do envolvimento dos encarregados de educação 

Estratégia 

Envolvimento dos pais/encarregados de educação nos aspetos 

relacionados com a vida escolar dos seus educandos e nas 

iniciativas promovidas pela escola. 

Indicadores de 
avaliação 

Taxa de participação em reuniões, nas solicitações em geral e nas 

atividades promovidas. Respostas aos questionários. 

Meios de 
verificação 

Relatórios, atas e inquéritos de satisfação. 

 
 
 
 
 
 
 

A3 
Objetivo 

Desenvolver mecanismos eficientes de auscultação dos Pais e 

Encarregados de Educação; 

Meta Aumento dos momentos de auscultação e negociação através de 
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aplicação de questionários e reuniões (workshops) 

Estratégia 

Envolvimento dos pais/encarregados de educação nos aspetos 

relacionados com a vida escolar dos seus educandos e nas 

iniciativas promovidas pela escola. 

Indicadores de 
avaliação 

Nº de momentos de auscultação e negociação. Grau de satisfação 

Meios de 
verificação 

Relatórios, atas e inquéritos de satisfação. 

 

3.2. Sucesso Educativo 
 

B. Objetivo Central - Promover o sucesso educativo e a melhoria da qualidade das 

aprendizagens das crianças/ alunos. 

 

B1  
Objetivo 

Potenciar o trabalho colaborativo entre os docentes do AEJIA e 

EJAF 

Meta 

Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas 

(Parcerias Estratégicas). 

Valorização da prática docente dos docentes. 

Estratégia 

Desenvolvimento de projetos em contexto educativo (O mês de Irene 

Lisboa, Curt`Arruda, PNC. 

Criação de momentos formativos. 

Indicadores de 
avaliação 

Nº de turmas/grupos envolvidos. 

Nº de docentes que frequentam as ações de formação. 

Meios de 
verificação 

Atas de grupo/ano. Avaliação das atividades. 

Lista de frequência das ações. 

 
 

B2  
Objetivo 

Analisar, monitorizar os resultados alcançados pelos alunos no final 

de cada período e do ano letivo, redefinindo estratégias 

Meta 
Aumento da percentagem de alunos com classificação superior a 

suficiente, na avaliação no final do ciclo. 

Estratégia 

 Criação de grelhas/listas de verificação uniformizadas, para 

recolha de evidências na avaliação formativa. 

 Gestão do processo ensino/aprendizagem que contemple a 

avaliação formativa e sumativa com instrumentos adequados, 

respeitando critérios de elaboração, aplicação e correção. 

 Criação de momentos de aferição na leitura, expressão 

escrita e resolução de problemas, com materiais elaborados para o 

efeito. 

 Tratamento estatístico e análise dos resultados escolares. 

Indicadores de 
avaliação 

Índice de taxa de sucesso. 

Meios de 
verificação 

Resultados das avaliações formativa, sumativa, aferição interna e 

externa. 

 
 

B3  
Objetivo 

Disponibilizar às crianças/ alunos um conjunto de ferramentas e 

meios tecnológicos interativos capazes de potenciar o processo de 
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comunicação e aprendizagem. 

Metas 

 Utilizar, a biblioteca e a sala TIC, pelo menos uma hora 

semanal. 

 Aquisição da literacia da comunicação. 

 Pesquisar autonomamente sobre uma temática. 

Estratégia 

 Promoção da frequência e participação nas atividades 

desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares do agrupamento, 

previstas nos seus planos de atividades. 

 Desenvolvimento de projetos com recurso às TIC. 

Indicadores de 
avaliação 

 Nº de turmas/grupos envolvidos 

 Nº de trabalhos elaborados 

Meios de 
verificação 

Relatório de AA da BE; Trabalhos realizados; Coordenação de 
grupo/ano 

 
 
 

B4  
Objetivo 

Promover a diferenciação pedagógica, atendendo à diversidade dos 

alunos 

Metas 

 Praticar a diferenciação pedagógica 

 Otimizar os recursos educativos das Bibliotecas Escolares e 

TIC. 

 Facultar às crianças/alunos o acesso a bens culturais e 

outros que promovam o enriquecimento do currículo. 

Estratégias 

 Diversificação das estratégias de acordo com os diferentes 

ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 Aumento da frequência das reuniões de articulação e 

trabalho cooperativo para diagnosticar problemas, planificar 

atividades e delinear estratégias. 

 Implementação do quadro de Mérito. 

Indicadores de 
avaliação 

Número de atividades/estratégias dinamizadas com recurso a 

práticas 

Meios de 
verificação 

Plano de turma; Plano curricular de grupo; Atas de grupo; Grelha 
de verificação 

 
 
 
 

B5  
Objetivo 

Fomentar comportamentos e atitudes de vida saudável, valorizando 

a formação pessoal e social das crianças/alunos 

Metas 

 Diminuir o número de ocorrências disciplinares. 

 Reduzir comportamentos desajustados na sala de aula, nos 
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recreios e noutros espaços. 

 Incentivar a participação ativa e responsável dos alunos no 

contexto escolar e social. 

 Adquirir hábitos de vida saudável. 

Estratégias 

 Divulgação de regras de comportamento e conduta corretos; 

 Divulgação nos espaços comuns de comportamentos saudáveis; 

 Consciencialização dos alunos para o cumprimento dos 

direitos e deveres do RI;  

 Realização trimestral de assembleias de grupo / turma / 

escola; 

 Desenvolvimento de um Projeto de Educação para a Saúde 

em parceria com o Centro Saúde. 

Indicadores de 
avaliação 

 Número de ocorrências disciplinares; 

 Taxa de alunos que comem fruta, ao lanche, 

frequentemente; 

 Taxa de alunos que apresentam traços de cansaço / 

sonolência nas aulas; 

 Número de grupos/turma envolvidos. 

Meios de 
verificação 

Documento das ocorrências e atas; Reuniões com os enc. de 

educação 

 
 
 
 

B6  
Objetivo 

Assegurar e reforçar a articulação curricular e a coordenação 

pedagógica 

Metas 

 Realizar /planificar mais atividades conjuntas entre níveis 

de ensino;  

 Realizar pelo menos uma atividade conjunta por período 

entre níveis de ensino; 

 Facilitar a continuidade/integração de nível e transição de 

ciclo; 

 Conhecer o património local e nacional. 

Estratégias 

 Desenvolvimento de atividades que visem reforçar a 

interação e a interdisciplinaridade no âmbito da articulação 

horizontal e vertical no AEJIA e com o EJAF (comemoração do mês Irene 

Lisboa, Foral Manuelino, Linhas de Torres, Corta-mato e Laboratórios Abertos); 

 Realização de atividades que promovam identidade e o 
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património local. 

Indicadores de 
avaliação 

Nº de atividades concretizadas; Grau de satisfação dos alunos. 

Meios de 
verificação 

Planificações; Coordenação de grupo/ano 

 

3.3. Organização e Gestão 
 

C. Objetivo Central - Implementar medidas de gestão e organização internas de 

reforço da qualidade, e melhoria contínua da organização 

 

C1  
Objetivo 

Desenvolver a página Moodle do agrupamento para um registo mais 

apelativo, tornando-a o veículo primordial de comunicação e 

divulgação de informação online 

Meta Melhorar a comunicação e divulgação da informação. 

Estratégias 

 Atualização e dinamização periódica da página Moodle do 

agrupamento; 

 Aumentar o número de computadores por estabelecimento; 

 Acesso à internet em todos espaços dos Centros Escolares. 

Indicadores de 
avaliação 

Número de utilizadores e tempo de utilização 

Meios de 
verificação 

Administração do Moodle 

 
 
 
 
 

C2  
Objetivo 

Articular periodicamente com os órgãos autárquicos e outros 

parceiros locais. 

Meta Articulação com os parceiros locais. 

Estratégias 

 Realização de reuniões periódicas. 

 Auscultação prévia, dos parceiros locais, aos de gestão do 

agrupamento sobre a pertinência das atividades / projetos. 

 Apresentação atempada de propostas, ao CP, para que este 

delibere sobre a sua pertinência pedagógica. 

Indicadores de 
avaliação 

Número de reuniões; número de propostas apresentadas; número 

de deliberações. 

Meios de 
verificação 

Atas do Conselho Pedagógico 
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C3  
Objetivo 

Responsabilizar as estruturas de coordenação e supervisão, tendo 

em vista uma liderança centrada nas questões do ensino e das 

aprendizagens e no reconhecimento do estatuto e papel das 

mesmas. 

Metas 

 Reconhecimento do estatuto e papel das estruturas de 

coordenação e supervisão;  

 Reforçar o apoio aos novos docentes, no agrupamento. 

Estratégias 

 Atribuição de competências às coordenações de 

departamento no âmbito da supervisão das práticas educativas; 

 Atribuição de competências no âmbito da coordenação de 

ano / departamento; 

  Divulgação e reflexão dos resultados dos processos de auto-

avaliação, em todos os órgãos e estruturas intermédias. 

Indicadores de 
avaliação 

Número de reuniões de grupo/ano, realizadas para o efeito. 

Meios de 
verificação 

Relatório de auto-avaliação; Atas dos departamentos. 

 
 

C4  
Objetivo 

Melhorar o processo de monitorização autoavaliação do 

agrupamento 

Meta 

Realizar no final de cada ano letivo a autoavaliação do 

Agrupamento. 

Estratégias 

Monitorização e avaliação da eficácia das medidas implementadas, 

de modo a garantir a sua sustentabilidade ou readequação, em prol 

de aprendizagens bem-sucedidas. 

Indicadores de 
avaliação 

Os resultados / diagnóstico da auto-avaliação. 

Meios de 
verificação 

Atas; Relatório de auto-avaliação. 

 
 

4. Instrumentos de Execução do Projeto Educativo 
 

4.1. Plano Anual de Atividades 
 
Plano Anual de Atividades assume-se igualmente como um instrumento de execução 

do Projeto Educativo. É elaborado anualmente e de acordo com as orientações 

emanadas pelo Conselho Pedagógico e Órgão de Gestão. Do Plano Anual de Atividades 

constam as atividades e planos de intervenção a implementar na Escola. Fazem parte 

do Plano Anual de Atividades todos os projetos pedagógicos desenvolvidos pelo 
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Agrupamento e/ou outros propostos por entidades exteriores ao Agrupamento 

(Câmara Municipal, Centro de Saúde,…).  

Todas as estruturas pedagógicas deverão traçar o seu Plano Anual de Atividades e as 

atividades deverão ser preparadas com rigor, definindo objetivos e indicando a 

calendarização, formas de divulgação e avaliação. Estas atividades deverão refletir 

as prioridades e preocupações plasmadas neste Projeto Educativo. 

 

4.2. Regulamento Interno 
 
O Regulamento Interno permite a aplicação da lei e de normas internas decorrentes 

da autonomia. Assegura direitos, enuncia obrigações e define funções dos 

intervenientes. 

 

4.3. Formação 
 
Deverá ser preocupação do Agrupamento criar condições para a execução de um 

Plano de Formação do pessoal docente e não docente e implementar mecanismos de 

autoformação e de hétero-formação contínuas, centradas na identificação de 

necessidades de formação, ancoradas nos novos desafios trazidos à prática 

pedagógica e educativa.  

O Plano de Formação é elaborado anualmente e de acordo com as necessidades 

identificadas, dando prioridade às relacionadas com os problemas definidos neste 

Projeto. 

 

4.4. Parcerias, Projetos e Protocolos 
 
Os projetos dinamizados deverão ir ao encontro dos princípios orientadores definidos 

no Projeto Educativo de Agrupamento e ter em conta os objetivos e estratégias nele 

delineados. Desta forma, pretende-se que sejam promovidas atividades e projetos 

que integrem as questões da cidadania, a educação para a saúde e sexualidade, a 

segurança, a relação entre escola e família, o desenvolvimento das competências 

sociais dos alunos e o sucesso escolar.  

Sendo a educação uma responsabilidade social, a escola tem de se articular com 

outras estruturas e agentes locais, no sentido de rentabilizar recursos e esforços, que 

garantam uma melhor e mais eficaz prestação do serviço educativo, desenvolvendo 

assim uma verdadeira cultura de participação. 

À semelhança do que já aconteceu nos anos anteriores, o agrupamento estabelece 

parcerias e ou protocolos com entidades como Câmara Municipal, Externato João 
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Alberto Faria, Escola profissional Gustavo Eiffel, CERCITejo, Centro de Formação 

Pêro de Alenquer, Escola Segura, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, entre 

outras. Estas entidades têm vindo a garantir a rentabilização de alguns recursos 

técnicos, logísticos, pedagógicos e formativos, promovendo o sucesso educativo dos 

alunos e a valorização profissional do pessoal docente e não docente do 

agrupamento. 

 

5. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

5.1. Monitorização e avaliação 
 
A operacionalização do Projeto Educativo será realizada através de um processo de 

avaliação anual com base na análise e discussão, ao nível dos diferentes órgãos de 

gestão, de instrumentos de avaliação que o Agrupamento elabora sistemática e 

regularmente, de acordo com o quadro-resumo que se segue.  

Os instrumentos referidos deverão constituir fontes de reflexão crítica, explicitando 

o nível de concretização dos objetivos e das metas do Projeto Educativo e os 

eventuais ajustamentos a realizar a curto prazo.  

Desta apreciação conjunta, a realizar no final de cada ano letivo, decorrerá o 

planeamento do ano seguinte, tendo como reflexo a alteração fundamentada e 

sustentada da proposta inicial.  

A monitorização e a avaliação do Projeto Educativo deve, por conseguinte, ir além da 

mera formalidade e ser assumida como momento de ativa participação de todos. A 

avaliação deve assim conferir-lhe um dinamismo, mobilizando os atores nele 

implicados e reforçando a identidade da instituição. 

5.2. Instrumentos de avaliação/monitorização 
 
A avaliação do projeto e a sua reformulação pressupõe instrumentos de avaliação e 

monotorização, entre os quais se destacam os seguintes:  

 atas das reuniões dos Departamentos e dos conselhos de ano/de disciplina/de 

turma; 

 avaliação aferida das aprendizagens (pautas de avaliação); 

 relatórios anuais de avaliação; 

 relatórios anuais dos resultados escolares;  

 relatório do PAA;  

 atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do 

Agrupamento;  
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 relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa;  

 resultados da Avaliação Interna;  

 resultados da Avaliação Externa efetuada pela IGE;  

 grelhas de Registo;  

 inquéritos à comunidade escolar. 

 

5.3. Divulgação 
 
A divulgação dos dados recolhidos através da monitorização e da avaliação será 

efetuada a partir dos Departamentos e outros meios que se julguem adequados. 

 


