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A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras 

gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que 

estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe."  

 

Jean Piaget  
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O Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho consagra ao agrupamento o 

direito e a responsabilidade de cumprir a sua função educativa. 

O Projeto Educativo confere ao agrupamento uma identidade própria, articulado com o projeto de intervenção da diretora, é 

estruturante para o Projeto Curricular e o Plano Anual de Atividades. Este Projeto pretende desenvolver um trabalho que 

assegure coerência e coesão na atividade educativa, envolvendo de forma participada todos os atores. Essa participação foi 

preconizada também na sua elaboração, na medida em que foram recolhidos os contributos de toda a comunidade para a 

elaboração deste documento, cuja grelha síntese se anexa (anexo I). 

Para além dos contributos acima referidos, os indicadores recolhidos através do processo de autoavaliação do agrupamento, 

do relatório da última avaliação externa, do balanço do plano de melhoria também serviram de base à análise que se 

apresenta (anexo II), através do modelo swot. 

Procurando um real envolvimento da comunidade e a construção de um projeto educativo participado, foi a proposta de 

projeto divulgada a toda a comunidade, previamente à sua aprovação final, através de um processo de consulta à 

comunidade educativa, em que foi dada nova oportunidade de fazer sugestões e propostas de alteração.  

A abrangência temporal deste Projeto Educativo (2015-2019) exige de todos os agentes educativos capacidades de 

responsabilidade, eficiência, renovação e criatividade, que se conjuguem na concretização do sucesso dos profissionais que 

nele trabalham, dos alunos que o frequentam e da comunidade. 

As atuais condições socioecónomicas exigem a toda a comunidade uma postura de respeito, diálogo, solidariedade, partilha, 

competência, rigor, compromisso e a defesa dos valores que proporcionem a felicidade dos profissionais da educação, a 

satisfação das famílias e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. 

INTRODUÇÃO  



3 

 

 

 

Enquadramento Territorial  

O concelho de S. Brás de Alportel, apesar de ser um dos menores concelhos da região algarvia, beneficia de uma boa 

centralidade geográfica e económica, mas apresenta uma estrutura populacional característica de um concelho do interior, 

refletindo, de forma muito acentuada, a mutação socioeconómica que se vive presentemente no país e na região, estando 

aqui bem vincadas as marcas da crise económica e social que atravessamos.  

Neste contexto, de permanente mudança, somos confrontados localmente com uma população cada vez mais heterogénea, 

social, económica e culturalmente diversificada, com muito altas ou com muito baixas expetativas perante a escola, pelo que 

esta, num trabalho de parceria com outras entidades, deve ter um papel influente na abordagem das novas problemáticas e 

ser um fator de coesão social ao motivar, apoiar, ensinar, educar e responsabilizar crianças e jovens nos diferentes níveis 

de escolaridade.  

Contexto físico e social do agrupamento  

O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas foi criado por despacho do Secretário de Estado da Educação de 25 de 

Junho de 2010, no âmbito da reorganização educativa e encontra-se em funcionamento desde Agosto desse ano. Resultou 

da fusão do ainda recente Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel (criado em 2007), com a Escola Secundária José 

Belchior Viegas, aglutinando todos os níveis de educação e ensino, desde a educação pré-escolar até ao ensino 

secundário. 

A criação deste agrupamento juntou, numa única tutela educativa a nível municipal, realidades com características muito 

diferentes, mas, através de uma cultura de responsabilidade e partilha, foi possível construir um percurso e um projeto 

educativo comuns, respeitando a identidade própria de cada nível de ensino e de cada escola, implementando novas 

práticas, valorizando o trabalho colaborativo em articulação e rentabilizando os recursos desde os humanos aos físicos, 

ENQUADRAMENTO  
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materiais e financeiros. 

Dimensão e condições físicas das escolas 

O Agrupamento é constituído por uma escola secundária, ampliada em 2010; uma escola de 2º e 3º ciclo, com 20 anos de 

existência; cinco escolas do 1º Ciclo, três rurais e duas urbanas, com diferentes estilos e idades; três jardins-de-infância, 

dois rurais e um urbano; e ainda uma escola de 1º Ciclo com Jardim de Infância, que é a mais recente do concelho. Estas 

escolas albergam, no presente ano letivo, 75 turmas. Existe, há cerca de 6 anos, uma unidade de ensino estruturado (UEE) 

para alunos com espectro de autismo na EB1 n.º1 e foi instalada, em 2014/2015, a segunda na EB23, para garantir o 

atendimento e apoio necessário aos alunos com esta problemática.  

Recursos financeiros  

Os recursos financeiros do Agrupamento devidamente organizados no seu orçamento, provêm de receitas do Orçamento 

Geral do Estado (OGE), de receitas próprias, de transferências das autarquias locais e de financiamentos comunitários.  

Nos últimos anos, as transferências do OGE tiveram um decréscimo de 20,74%, que corresponde a menos € 21.710,00, o 

que é muito significativo para a gestão financeira do agrupamento, exigindo um elevadíssimo rigor e contenção e uma 

grande capacidade para angariar receitas próprias e financiamentos para projetos, para fazer face às necessidades da 

comunidade escolar.  

Tendo em conta a situação financeira a nível nacional, promove-se uma gestão equilibrada do OGE e do Orçamento com 

Compensação em Receita assente, predominantemente, na racionalização dos gastos com despesas de funcionamento, na 

rentabilização das tecnologias da informação e da comunicação e no combate ao desperdício.  

As verbas são aplicadas nas atividades previstas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, de acordo com as linhas 

orientadoras estabelecidas pelo Conselho Geral, com especial atenção para a dimensão social e para a equidade e 

promoção do sucesso educativo. 
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Alunos 

A população escolar do Agrupamento, no corrente ano letivo 2015/2016, é de 1489 alunos  

Na caracterização (anexo III), atualizada anualmente, é feita a apresentação detalhada da população escolar, que nos 

proporciona uma visão geral da sua distribuição dos alunos pelas várias escolas, bem como das suas características. Nos 

últimos anos verificou-se uma redução do número de alunos relativamente a anos letivos anteriores, em todos os níveis, 

tendo também terminado o ensino noturno, por falta de autorização da tutela.   

Cerca de 46% dos alunos são beneficiários de apoio social escolar e 83 alunos têm necessidades educativas especiais, 

cuja integração e apoio pedagógico exigem uma atenção especial,  

No que respeita aos resultados escolares, a taxa de sucesso do agrupamento foi, no ano letivo 2014/2015 de 92%, 

apresentando uma tendência positiva, a qual pode ser pormenorizadamente analisada na caracterização e no relatório de 

resultados anexos (III e IV). É extremamente importante, através da consolidação de boas práticas, procedimentos e 

processos, manter esta tendência e trabalhar para a consolidação da qualidade do sucesso, promovendo aprendizagens 

significativas.  

Recursos Humanos  

Os recursos humanos do agrupamento são constituídos por um total de 261 colaboradores, conforme se pode constatar 

pela análise do anexo III - este documento apresenta, de forma organizada, a informação, proporcionando uma visão geral 

do pessoal docente e não docente, em funções em cada uma das escolas.  

É indispensável o envolvimento de todos para o cumprimento do projeto educativo, para promover a aprendizagem e o 

sucesso, potenciar a formação integral das crianças e jovens, a melhoria do ambiente escolar e consolidar a boa imagem do 

agrupamento.  
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Estrutura Organizacional  

Em termos organizacionais e funcionais, o agrupamento possui uma série de estruturas que, em conjunto, permitem 

coordenar as atividades nele desenvolvidas. O organograma que se segue pretende ilustrar, de um modo rápido e simples, 

o conjunto de relações funcionais que se estabelecem entre as diferentes estruturas. De igual modo, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e Associação de Estudantes encontram-se representadas, articulando diretamente com a 

direção 
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Na sociedade globalizada em que vivemos, a feroz competição dos média com o processo de ensino/aprendizagem, a 

diversidade e dispersão de informação avulsa a que estamos sujeitos, implica o Agrupamento na definição de uma linha 

vertical agregadora de todos os ciclos - o trabalho das atitudes na escola e em sala de aula e a capacidade de 

concentração e responsabilização dos alunos face às aprendizagens que devem realizar. 

Os nossos alunos têm no direito à educação e à cultura, em igualdade de oportunidades, uma ferramenta essencial para a 

construção de uma personalidade sólida, global e estruturada, em que o respeito, o espírito de tolerância, de compreensão 

mútua, solidariedade e de responsabilidade sejam orientados para o sucesso, para o progresso social e para a participação 

democrática na vida coletiva. 

Os pais, fundamentais na educação e na cultura dos seus filhos, são os principais educadores, como tal devem ser 

integrados na comunidade educativa numa perspetiva construtiva e contribuir positivamente para o caminho que os filhos ao 

longo de quinze anos trilham numa comunidade que preconiza a complementaridade dos agentes educativos – família, 

comunidade escolar, meio social – na partilha e defesa dos princípios e valores que regem a educação, alicerces da 

realização pessoal, afetiva, académica e profissional. A educação traduz, neste agrupamento, a linguagem partilhada da 

família e da escola, na formação de indivíduos responsáveis, cidadãos conscientes e participativos 

No Agrupamento, cada criança/jovem é compreendido pela comunidade educativa como um individuo com capacidades 

competências, especificidades, talentos e aptidões mentais e físicas, que na medida das suas potencialidades, através da 

diferenciação pedagógica, incrementam o desenvolvimento da sua personalidade. 

No respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a ação educativa deste agrupamento norteia-se pelos 

princípios do compromisso, rigor, competência, partilha, diálogo e solidariedade, constituindo-se como um dos pilares 

fundamentais para a vida em sociedade 

CONCEÇÃO DE EDUCACÃO NO AGRUPAMENTO  
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A missão do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel, consiste num processo contínuo de 

formação de cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotados de competências essenciais para a integração na 

vida ativa e na comunidade, preparados para o sucesso e para contribuírem, com a sua realização pessoal, na construção 

de uma sociedade equitativa e solidária.  

 
 
 

Ser um Agrupamento de referência e de excelência, reconhecido por promover o desenvolvimento integral das crianças e 

jovens, potenciar a aquisição de competências e conhecimentos sólidos e promover a equidade e a igualdade de 

oportunidades. 

           Pretende-se uma cultura de eficiência e eficácia aos níveis organizacional, administrativo e pedagógico, centrada na 

atividade dos seus profissionais, no serviço educativo de qualidade e na aprendizagem ao longo da vida. 

 

 

Interligados com a Missão e a Visão, os Valores são o terceiro pilar deste PEA e caracterizam a postura do agrupamento 

perante a comunidade educativa. Todo o trabalho desenvolvido internamente tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento cívico dos indivíduos e a sua realização plena na sociedade onde estão inseridos.  

MISSÃO 

VISÃO 

Valores  
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Os valores prosseguidos dão sentido às atividades a desenvolver e são um quadro de referência para a ação e qualificam a 

a Missão e a Visão do AEJBV: 

Responsabilidade – capacidade de assumir e cumprir de livre e espontânea vontade os compromissos fundamentais para 

a concretização da missão de cada indivíduo na comunidade onde está inserido; 

Compromisso – como forma de se vincular e assumir obrigações para com a comunidade, que ultrapassam o mero 

indivíduo e promovem o respeito e consideração dos outros; 

Confiança – construída em resultado do conhecimento nas suas várias dimensões e da capacidade de aceitação dos 

outros, no respeito pela verdade e pelos restantes indivíduos da comunidade; 

Solidariedade e partilha – evidenciada no respeito pela individualidade e liberdade de cada indivíduo ser capaz de integrar 

uma mesma comunidade, apoiando cada um dos seus membros a alcançar os objetivos comuns; 

Trabalho e competência – representa o esforço necessário para toda e qualquer aprendizagem consistente para um 

desenvolvimento pessoal e social sustentados.  

Exigência (e Rigor) – traduz a promoção e cumprimento de normas de conduta adequadas e de uma atitude de rigor 

necessárias à concretização dos desejos de cada um, na procura de uma ação que proporcione o desenvolvimento pessoal 

e profissional esperados, no respeito pelas capacidades e limitações individuais.  

A pertinência e o valor intrínseco de cada um dos conceitos atrás definidos representam um compromisso de natureza 

cívica, profissional e social para todos os membros da comunidade educativa. São as balizas para uma ação que se 

pretende coerente e harmónica para um desenvolvimento sustentável da comunidade  
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I- Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens 

II- Formação integral dos alunos 

III- Inclusão, equidade e igualdade de oportunidades 

IV- Liderança e visão estratégica 

V- Envolvimento da família e restante comunidade educativa 

VI- Qualidade do serviço educativo 

Para a concretização destas linhas orientadoras, foram definidos os objetivos estratégicos para a ação educativa do agrupamento 

e as metas gerais.  

Os objetivos operacionais e as sugestões de atividades/iniciativas mais relevantes, ou seja a operacionalização foram definidos no 

sentido de orientar a ação educativa para o cumprimento do Projeto Educativo. 

  

LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO 
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Linha I – Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens 

Esta linha, orientada para o sucesso educativo e qualidade das aprendizagens - principal objetivo do agrupamento – concretiza-se 

no aperfeiçoamento de práticas e procedimentos com vista à melhoria dos resultados escolares, entendidos não só na ótica dos 

resultados académicos, mas também das competências que os alunos desenvolvem a fim de se tornarem cidadãos informados e 

interventivos, na perspetiva da prestação de um serviço público de educação de qualidade. 

I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OE1. Melhorar os 

resultados 

escolares  

 

OP1 Melhorar os resultados 

 

Implementação de planos de ação de melhoria das 

disciplinas 

Desenvolvimento de práticas ativas e inovadoras em 

sala de aula 

Oferta de medidas de compensação educativa 

diversificadas 

Dinamização das bibliotecas escolares, enquanto 

parceiras na promoção da leitura, literacias e 

desenvolvimento curricular  

Desenvolvimento de estratégias que permitam: 

- criar hábitos de pensar e raciocinar de forma critica; 

- saber trabalhar em equipa de forma dinâmica e 

colaborativa; 

- aprender de forma autónoma; 

Monitorização do progresso global dos alunos nas 

diferentes áreas disciplinares (conselho de turma 

88% 90 91% 92% Taxa de sucesso do agrupamento 

72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 81% 82% Taxa de aprovação/transição 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AÇÃO 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

departamento/grupo e conselho pedagógico) 

Elaboração de provas de avaliação obedecendo a uma 

matriz comum disciplina/ciclo, para determinadas 

disciplinas, a definir pelo conselho pedagógico 

 75% 80% 90% % de professores que elaboram 

provas de avaliação de acordo com 

matriz comum (71%) 

OP2 Promover a qualidade 

do sucesso 

 

 

Realização de formação no âmbito da sustentabilidade 

dos resultados escolares 

Divulgação/partilha dos bons resultados dos alunos, no 

seio da turma e com os encarregados de educação 

Análise comparativa dos resultados da avaliação 

interna e externa em todos os ciclos de ensino 

Implementação de: Quadro de Valor e Excelência 

Implementação do Selo de Qualidade 

60% 61% 62% 64% Taxa de alunos transitados sem 

níveis negativos  

2% 3% 4% 5% Aumento da taxa de sucesso, 

interna e externa, no ensino  básico 

e secundário, face ao valor 

acumulado  

15% 15% 15% 15% Diferença média entre a 

percentagem de classificação 

interna (positivas) de frequência 

(CIF) e a percentagem de 

Classificação positiva na prova final 

(CE), no ensino básico. 

 2,5 2,5 2.5 Diferença média  entre CIF e a CE 

no ensino secundário em valores  

5% 5% 5% 6% Taxa de alunos integrados em 

quadro de excelência 

OP3 Fomentar a 

concentração/ atenção dos 

alunos e a disciplina 

Criação de situações, em sala de aula, que convidem o 

aluno a focar-se na resolução de problemas colocados 

pelo professor 

Divulgação e explicitação dos critérios de avaliação 

junto dos alunos e encarregados de educação 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

% de comunicação dos critérios de 

avaliação a alunos pelo professor 

de cada disciplina. 

 100% 100% 100% % de comunicação dos critérios de 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

 

Monitorização participada (professor-aluno) na 

aplicação dos critérios de avaliação atitudinais 

Implementação do plano de promoção da disciplina 

Formação do pessoal docente visando o desenvolvimento 

de competências sociais nos alunos 

avaliação a Encarregados de 

Educação pelo DT. 

5% 8% 10% 12% Redução do número de ocorrências 

disciplinares em sala de aula 

OP4 Prevenir o abandono                        Implementação de tutorias para os alunos em risco 

 

Diversificação da oferta formativa, que permita aos 

jovens em risco de abandono obter uma qualificação  

Articulação com a representante do agrupamento na CPCJ 

no sentido de prevenir o abandono e a desistência 

 

1% 

 

2% 

 

2% 

 

2 % 
Redução da taxa de abandono 

escolar no ensino secundário 

OE2. Promover a 

qualidade dos 

processos  

 

OP5 Proporcionar 

aprendizagens 

significativas adequadas às 

caraterísticas e 

necessidades individuais 

dos alunos 

Diagnóstico das potencialidades e dificuldades dos 

alunos da turma e desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica 

Garantir que todas as áreas disciplinares promovam o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas 

diversificadas: 

- exposição concetual de conteúdos 

- recolha e seleção de informação, apresentação, 

discussão e criação de um produto final (modelo, 

relatório, artefacto…) 

- utilização das TIC 

- realização de atividades práticas e experimentais 

-dinamização de sessões temáticas orientadas por 

87% 88% 90% 95% % de disciplinas que aplicam 

pedagogia diferenciada em todas as 

turmas  

3 3 4 4 Número de reuniões de 

nível/grupo/departamento com 

registo de abordagem pedagógica 

relacionada com metodologia 

3 3 4 4 N.º de concursos, de índole regional 

e nacional em que se participa 

3 3 4 4 N.º de projetos, de índole regional, 

nacional e internacional 

desenvolvidos 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

especialistas 

 Implementação de situações de aprendizagem fora da 

sala de aula que complementem e consolidem o 

conhecimento e complementem a formação dos alunos 

(projetos, intercâmbios, concursos, clubes, AAAF, AEC, 

bibliotecas escolares): 

- visitas de estudo 

- trabalhos de campo 

- formação em contexto de trabalho 

- Implementação do plano de ação da transversalidade da 

língua portuguesa 

 

OP6 Desenvolver 

processos diversificados de 

articulação horizontal e 

vertical, promotores da 

sequencialidade das 

aprendizagens 

 

Definição de pontos obrigatórios na ordem de trabalhos 

das reuniões de departamento/grupo de forma a 

garantir a sequencialidade vertical dos currículos  

Desenvolvimento de atividades e exploração de 

conteúdos, de forma articulada, no conselho de turma 

Promoção do desenvolvimento de diferentes tipos de 

práticas pedagógicas centradas no investimento em   

− Hábitos de pensar / raciocinar de forma crítica;  

− Capacidade para recolher, organizar e analisar 

informação;  

− Capacidade para trabalhar em equipa de forma 

colaborativa e dinâmica;  

− Capacidade para aplicar os conhecimentos 

adquiridos na resolução de problemas;  

− Capacidade para se adaptar a novas situações e às 

evoluções tecnológicas;  

2 90% 90% 90% Percentagem de turmas que 

desenvolveram, pelo menos 2 

atividades/conteúdos em 

articulação  

2 3 4 5 Número de reuniões de 

grupo/departamento com docentes 

de vários ciclos, e abordagem à 

sequencialidade do currículo 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

− Atitude de aprendizagem autónoma e auto-orientada   

OP7 Consolidar práticas de 

gestão e coordenação 

pedagógica com vista ao 

reforço da eficácia e da 

melhoria da qualidade das 

aprendizagens 

Cumprimento das orientações e programas curriculares 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário. 

 

Utilização das plataformas colaborativas pelos grupos 

disciplinares para partilha de materiais pedagógicos 

 

Implementação da supervisão pedagógica/colaborativa 

em contexto de aula 

 96% 98% 98% Grau de cumprimento dos 

programas no 1ºCEB. 

 95% 95% 95% Grau de cumprimento dos 

programas no 2ºCEB. 

 90% 92% 93% Grau de cumprimento dos 

programas no 3ºCEB. 

 95% 95% 95% Grau de cumprimento dos 

programas no secundário. 

72% 

 

100%  

 

100% 

 

100% 

 

% de grupos/departamentos e 

coordenação de DTs que utilizam 

plataformas de trabalho 

colaborativo  

Ano 0 80%  85% 100% % de DT que utilizam plataformas 

de trabalho colaborativo com o 

conselho de turma (dossiê digital) 

OP8 Reconhecer o mérito 

 

Divulgação/partilha dos bons resultados dos alunos, no 

seio da turma e com os encarregados de educação 

Implementação de: Quadro de Valor e Excelência 

Implementação do Selo de Qualidade 

5% 5% 5% 6% Taxa de alunos integrados em 

quadro de excelência 

40 45 50 50 N.º de trabalhos propostos para 

selo de qualidade 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

 

OE3. Criar um clima 

de sala de 

aula, da 

educação pré-

escolar ao 

ensino 

secundário, 

propício ao 

desenvolvimen

to das 

aprendizagens 

OP9 Promover o 

cumprimento das regras do 

RI, do estatuto do aluno e 

do plano de promoção da 

disciplina 

-Divulgação do regulamento interno e do estatuto do 

aluno a todos os alunos e respetivos encarregados de 

educação 

Monitorização regular, pelo diretor de turma, do 

cumprimento das regras do regulamento interno e do 

estatuto do aluno 

Definição participada, em cada turma, e 

implementação de um código conduta e boas práticas 

em sala de aula 

 

5% 10% 10% 5% Redução do número de ocorrências 

disciplinares  

5% 10% 10% 5% Redução da taxa de reincidência 

de procedimentos disciplinares 

60% 80% 

 

80% 

 

80% 

 

Grau de consecução do plano da 

disciplina 

OP10 Planear e 

desenvolver 

adequadamente a 

atividade pedagógica 

Planeamento adequado das aulas, tendo em conta os 

programas/orientações curriculares e as características 

das  turmas  

Gestão adequada do tempo de aula/ambiente 

educativo e equilíbrio entre atividades teóricas e 

práticas  

Atuação do conselho de turma como equipa 

pedagógica que planeia e monitoriza a ação educativa 

e os resultados da turma 

 

95% 96% 98% 98% Grau de cumprimento dos 

programas  

2 2 2 2 Número de reuniões de conselho 

de turma, com evidência de 

monitorização da ação educativa 

com a turma 

OP11 Desenvolver projetos 

educativos promotores do 

desenvolvimento de 

competências pessoais e 

socais   

Implementação de tutorias para alunos que evidenciam 

dificuldades comportamentais e de 

atenção/concentração 

Desenvolvimento de ateliês de competência pessoais e 

sociais desde a educação pré-escolar 

75% 80% 85% 90% % de alunos apoiados pelo SPO, de 

entre os identificados 

70% 75% 80% 85% % de alunos apoiados com tutorias 

e outras medidas promotoras da 

disciplina, de entre os identificados 
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I Sucesso educativo e qualidade das aprendizagens  

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 
Operacionalização 

Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

Envolvimento de técnicos especializados nas ações a 

desenvolver com turmas específicas, na área da 

promoção da disciplina 

 

Estabelecimento de parcerias com técnicos e/ou 

entidades externas, para o desenvolvimento de 

projetos desde a educação pré escolar até ao 

secundário. 

 

 

 

 

 

Linha II – Formação Integral dos alunos  

O sucesso educativo, preconizado neste Projeto Educativo, não será consistente sem que a escola promova a formação integral 

dos alunos. Embora se assista a uma tendência que parece reduzir a escola a um local de transmissão de conhecimentos, 

centrando-se apenas nos resultados dos exames, não podemos esquecer a formação global do aluno, nas suas mais diversas 

vertentes, pelo que este Projeto Educativo visa proporcionar experiências educativas em contextos diversificados de 

aprendizagem, que contribuam para a formação integral do aluno, apostando num modelo de educação centrada na dimensão 

”aprender para saber, saber para ser”. 



18 

 

II Formação Integral dos alunos 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas 
Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19 

OE4. Fomentar o sentido 

de responsabilidade 

na construção do seu 

percurso de vida e na 

interação com os 

outros membros da 

comunidade 

educativa  

OP12 Fomentar a 

autorresponsabilização e 

tomada de decisão 

consciente no domínio da 

educação para a saúde 

Desenvolvimento, em todas as turmas, de 

projetos no âmbito da, educação para a 

saúde, promovendo a pesquisa, a sua 

articulação com os conteúdos curriculares 

Implementação de projetos de educação 

para a saúde, no âmbito do 

enriquecimento curricular, dinamizando a 

educação para a saúde num contexto 

lúdico  

Estabelecimento de parcerias com 

entidades externas para o 

desenvolvimento de atividades no âmbito 

da educação para a saúde, visando o  

aumento da informação sobre a temática 

Utilização de algumas aulas de formação 

global para abordar temáticas relacionadas 

com a saúde 

 

100% 100% 100% 100% Percentagem de turmas que 

desenvolvem projetos de educação para 

a saúde  

Pp 92% 93% 95% 95% % de turmas que cumprem o nº de horas 

legalmente estabelecido no 

desenvolvimento do projeto de educação 

para a saúde. 

OP13 Promover o respeito 

e a tolerância como 

valores essenciais para o 

bem estar físico psíquico e 

social 

Definição, participada, de códigos de 

conduta e regras a cumprir por todos os 

membros da comunidade educativa  

Divulgação dos códigos e das regras de 

conduta junto de todos os intervenientes 

no processo educativo  

Apresentação de filmes, textos e outros 

suportes para reflexão e debate sobre o 

tema, nas áreas de formação global e 

educação para a cidadania 

Aplicação do quadro TOP + Civismo 

1 2 2 0 N.º de códigos de conduta criados 

PP10 10 10 10 Número de distinções atribuídas no 

Quadro Top + Civismo. (10) 

2 2 2 2 
 

N.º de ateliês de competências pessoais 

e sociais/ sessões de trabalho 

desenvolvidos nas turmas  
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II Formação Integral dos alunos 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas 
Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19 

OP14 Criar um clima de 

autorresponsabilização 

dos alunos pelo seu 

comportamento e 

aprendizagem, em 

articulação com a família 

Adequada aplicação dos critérios de 

avaliação atitudinais  

Valorização e divulgação dos progressos 

dos alunos junto das turmas e ou escola, 

promovendo a sua autorresponsabilização 

através do diálogo frequente com os 

alunos e encarregados de educação sobre 

as suas dificuldade e progressos, tanto ao 

nível das aprendizagens como das atitudes 

Estabelecimento de contratos de 

aprendizagem ou de comportamento com 

os alunos e encarregados de educação, 

sempre que necessário 

Implementação de tutorias para 

alunos/turmas identificados 

Realização de trabalho, orientado pelo DT, 

em parceria com o SPO e/ entidades 

exteriores para o desenvolvimento de 

competências que permitam fazer 

escolhas e construir projetos de vida. (ex. 

Projeto Zoom Talents, EPIS, +Contigo) 

 

5% 10% 20% 25% % de turmas com evidência de 

redefinição e ajuste dos critérios de 

avaliação atitudinais 

0 2 3 3 N.º médio de contratos de aprendizagem 

celebrados por turma  

 80% 

 

90% 100% % de  contratos comportamentais 

celebrados, em função do número de 

alunos sinalizados com comportamento 

desadequado 

OE5. Contribuir para a 

formação de 

atitudes/comportamen

tos conducentes a 

uma cidadania 

consciente e 

informada, com base 

OP15 Promover a 

educação para a 

cidadania como pilar do 

desenvolvimento social 

Fomento da participação em 

concurso/projetos de âmbito local, 

regional, nacional e internacional 

Desenvolvimento do projeto “Orçamento 

Participativo” ao nível do agrupamento e 

participação no projeto municipal 

5 10 10 10 Número médio de projetos desenvolvidos 

na área da cidadania por ano letivo 

 25% 30% 35% % de alunos que participam no 

Orçamento Participativo 

2 2 2 2 Número de assembleias de delegados de 

turma realizadas por ano letivo  
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II Formação Integral dos alunos 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas 
Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19 

em experiências de 

vida democrática 

Promoção de dinâmicas de discussão e 

debate dos problemas da escola 

Promoção de debates, de modo a 

fomentar o espírito democrático e de 

apreço pela liberdade 

Participação em ações de voluntariado e 

solidariedade de âmbito escolar e extra 

escolar 

Realização de assembleias de delegados 

de turma.  

70% 75% 80% 80% % de repostas às solicitações da 

associação de estudantes 

OP16 Promover a 

educação ambiental na 

perspetiva de um 

desenvolvimento 

sustentável 

Elaboração, divulgação e implementação 

de códigos de conduta de âmbito 

ambiental e comportamental (Eco 

Código….) 

Implementação de uma prática consistente 

de reciclagem de resíduos em todo o 

agrupamento 

Desenvolvimento de projetos de combate 

ao desperdício e consumo sustentável 

(Ex. não desperdice o nosso futuro) 

 

10 10 10 10 N.º de projetos desenvolvidos na área do 

ambiente por ano letivo 

40% 60% 90% 90% Grau de implementação da prática de 

separação de resíduos em todas as 

escolas 

OE6. Promover o 

desenvolvimento 

cultural e artístico 

OP17 Incentivar o 

conhecimento do 

património natural e 

cultural, tendo em vista a 

sua valorização e 

preservação 

Desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular (projetos, clubes, 

visitas de estudo) que complementem a 

formação dos alunos, através de vivências 

diversificadas 

Utilização da Biblioteca Escolar como pólo 

de dinamização artístico e cultural 

 

10 10 10 10 N.º de atividades/projetos desenvolvidos 

no âmbito cultural e artístico 

1 2 2 2 N.º de encontros, de índole artística, 

promovidos com agentes internos e 

externos 
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II Formação Integral dos alunos 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas 
Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Participação em projetos e intercâmbios 

escolares de âmbito nacional e 

internacional (Erasmus e outros) 

 

OP18 Desenvolver o gosto 

pelas artes e o sentido 

estético e crítico 

relativamente às diferentes 

formas e manifestações 

artísticas 

Participação em dinâmicas culturais com 

diferentes formas de expressão 

Desenvolvimento de ações de 

dinamização cultural, que promovam o 

agrupamento como recurso formativo e 

cultural do meio (palestras, exposições, 

espetáculos) 

Diversificação das atividades de 
enriquecimento curricular 

 

2 3 3 3 N.º de clubes e projetos na área artística 

 

1 2 2 2 N.º de ações de dinamização cultural 

desenvolvidas 

 
 
 

Linha III – Inclusão, equidade e igualdade de oportunidades 

Cabe à instituição escolar não apenas a transmissão de saberes e o desenvolvimento de competências, mas igualmente a 

preparação das novas gerações para o exercício da cidadania, com respeito pelas diferenças, através de uma ação promotora de 

equidade e igualdade de oportunidades. 

Enquanto agente educativo, deve a escola empenhar-se na promoção de valores, princípios e atitudes que dignifiquem o homem e 

construam uma sociedade alicerçada em valores como a equidade, a justiça e a solidariedade. 
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III Inclusão, equidade e igualdade de oportunidades 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OE7. Promover a 

integração dos alunos 

com diferentes 

características 

individuais e 

provenientes de 

diferentes culturas e 

contextos 

socioeconómicos na 

comunidade 

educativa 

 

 

 

 

 

 

OP19 Assegurar respostas 

adequadas às diferentes 

situações dos alunos com 

necessidades educativas 

especiais  

Sinalização, avaliação e referenciação em 

tempo útil, de todos os alunos com 

características e especificidades que 

determinem tal necessidade 

Implementação de programas educativos 

individuais, com medidas pedagógicas 

adequadas para todos os alunos com NEE. 

 

90% 90% 95% 95% Taxa de resposta a pedidos de 

referenciação para educação especial 

75% 80% 85% 90% Taxa de resposta do SPO a alunos 

encaminhados 

88% 89% 90% 90% Taxa de sucesso de alunos com 

educação especial  

OP20 Promover a 

aceitação das diferenças e 

a plena inclusão de todos 

os alunos. 

 

 

 

 

Desenvolvimento de projetos e atividades 

promotores da inclusão de todos os 

alunos.  

Concretização de medidas de 

compensação educativa e apoio 

pedagógico para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem  

Implementação de medidas de 

desenvolvimento educativo para os alunos 

com grandes capacidades de 

aprendizagem 

Apoio adequado à aprendizagem da língua 

para os alunos com Português como língua 

não materna 

1 20 25 25 N.º de projetos/atividades realizadas no 

âmbito da inclusão, por ano letivo 

75% 78% 80% 80% Taxa de sucesso de alunos com apoio 

educativo e outras medidas de 

compensação pedagógica 

60% 4 4 4 Número de medidas de desenvolvimento 

educativo disponibilizadas aos alunos 

com capacidades excecionais 

88% 89% 90% 90% Taxa de sucesso de alunos estrangeiros 

OP21 Adequar, dentro do 

quadro legal vigente, as 

condições de apoio 

socioeconómico a alunos 

carenciados 

Fornecimento de suplementos alimentares 

a alunos carenciados 

Candidaturas a programas de 

financiamento de bolsas ou outros apoios 

(EPIS), em parceria com instituições da 

comunidade 

Recolha de donativos para materiais 

95% 95% 95% 95% % de suplementos alimentares atribuídos 

em relação aos solicitados  

2 2 2 2 N.º de bolsas angariadas para alunos 

com dificuldades 
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III Inclusão, equidade e igualdade de oportunidades 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  
escolares e outros apoios para os alunos 

carenciados, através de diversas 

instituições 

Angariação de patrocínios e apoios para 

comparticipação das visitas de estudo dos 

alunos carenciados 

OE8. Diversificar 

adequadamente a 

oferta formativa, 

tornando-a atraente e 

competitiva, tendo em 

conta o contexto do 

agrupamento 

OP22 Adequar a oferta 

formativa aos interesses e 

necessidades dos nossos 

alunos, tornando-a atraente 

para alunos externos 

 

Desenvolvimento de um projeto de 

orientação vocacional desde o 3º CEB, 

que preconize, para além do apoio de 

técnicos, a realização de encontros com 

profissionais e visitas a empresas/serviços 

no âmbito da orientação escolar, como 

forma de apoio à escolha dos alunos 

Oferta educativa diferenciada e orientação 

dos alunos para diferentes percursos 

escolares, de acordo com as suas 

características 

Realizar candidaturas a cursos que se 

revelem pertinentes para responder à 

formação académica e profissional dos 

alunos 

Realizar sessões de informação sobre a 

oferta formativa, no interior da escola e na 

comunidade 

Elaborar folhetos promocionais para 

divulgação nas escolas e outras 

instituições  

Divulgar a oferta formativa na página do 

agrupamento e na DGESTE 

90% 90% 90% 90% Grau de consecução do projeto de 

orientação vocacional 

90% 90% 92% 92% % de alunos que concluem o 9º ano e 

continuam, no secundário, neste 

agrupamento  

3% 3% 4% 5% % de alunos que ingressam no ensino 

secundário, provenientes de outros 

agrupamentos (10º, 11º e 12º anos) 

5 5 5 5 N.º de ações/oportunidades de 

divulgação da oferta formativa dentro do 

agrupamento, por ano 

2 2 2 2 N.º de ações/oportunidades de 

divulgação da oferta formativa fora do 

agrupamento, por ano  
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Linha IV – Liderança e visão estratégica 

Em educação, a liderança e estratégia deve ter em conta todas as perspetivas, visando um contínuo processo de aperfeiçoamento 

dos aspetos organizativos e administrativos e o seu impacto na função predominantemente educativa e pedagógica da escola, 

consolidando e estimulando a adequação de normas, regulamentos, procedimentos e rotinas de funcionamento, garantindo a 

unidade de ação nas diferentes dimensões, consolidando uma cultura de identidade e promovendo o desempenho escolar dos 

alunos e o envolvimento crescente da comunidade, através de um processo de construção partilhado. 

 

IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OE9. Estabelecer os princípios 

orientadores do 

agrupamento 

OP23 Elaborar os 

documentos orientadores do 

agrupamento 

Elaboração dos documentos estruturantes 

da vida do agrupamento, envolvendo 

estruturas intermédias, pessoal docente, 

pessoal não docente, alunos, encarregados 

de educação e parceiros (PE,RI, PCA, PAA, 

PAM) 

4 1 1 1 N.º de documentos orientadores 

produzidos/atualizados: PE, RI, PAA, 

Plano de Formação 
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IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OP24 Atualizar 

regularmente os 

documentos de orientação 

da ação, para responder a 

necessidades e/ou 

adaptação a alterações 

legislativas 

Atualização do regulamento interno  

Aferição a reformulação do regulamento 

dos cursos profissionais, bem como outra 

regulamentação específica  

Definição de critérios de constituição de 

turmas de distribuição de serviço e de 

horários 

1 3 3 3 Nº de atualizações do PAA  

1 1 1 1 N.º de atualizações do PAM 

1 1 1 1 Nº de atualizações do Plano de 

formação interna 

1 1   N.º de atualizações do Regulamento dos 

Cursos Profissionais  

1 1 1 1 N.º de atualizações dos critérios de 

constituição de turmas (anexo V) 

OP25 Divulgar os 

documentos de referência 

do agrupamento 

Apresentação detalhada junto das 

estruturas intermédias  

Apresentação a alunos e encarregados de 

educação  

Divulgação na página WEB do 

agrupamento 

10 10 10 10 N.º de reuniões realizadas para 

divulgação dos principais documentos 

orientadores, por ano letivo  

95% 95% 95% 95% Grau de atualização dos documentos na 

página web do agrupamento  

OP26 Cooperar e envolver a 

associação de estudantes e 

a associação de pais na 

definição das orientações 

estratégicas do 

agrupamento  

Partilha da informação e recolha de 

contributos junto da associação de pais e 

encarregados de educação 

Partilha da informação e recolha de 

contributos junto dos delegados de turma e 

associação de estudantes 

 100% 100% 100% Grau de regulamentação e organização 

da associação de estudantes   

1 2 2 2 Nº de ações/oportunidades de 

participação conjunta 

OE10. Aperfeiçoar práticas OP27 Promover uma gestão 

adequada e promotora da 

Elaboração, partilhada, de manuais de 

procedimentos para articulação entre os 

1 2 1 1 N.º de manuais de procedimentos 

elaborados partilhadamente 
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IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

de liderança na 

gestão de recursos 

humanos 

participação dos recursos 

humanos 

 

documentos orientadores e as práticas da 

comunidade escolar 

Distribuição de serviço, tendo em conta o 

perfil e competências dos agentes 

educativos e as normas aplicáveis, para 

uma definição clara das responsabilidades 

Adequada gestão do crédito global para 

assegurar o desempenho eficaz de cargos 

e funções de administração e gestão, 

coordenação e orientação educativa, 

apoios educativos e atividades de 

promoção do sucesso escolar e do 

desenvolvimento de alunos  

Reconhecimento do mérito de todos os 

atores da comunidade educativa  

80% 80% 85% 90% Grau de satisfação dos colaboradores, 

relativamente à distribuição de serviço 

70% 75% 80% 80% Taxa de resposta às solicitações das 

estruturas intermédias no que respeita à 

distribuição do crédito letivo 

2 2 3 3 N.º de oportunidades/momentos formais 

e informais de reconhecimento do mérito. 

OP28 Assegurar, 

permanentemente, o diálogo 

e a existência de um bom 

clima relacional 

 

Realização de reuniões formais entre a 

direção e o pessoal docente e não 

docente, delegados de turma, 

representantes de encarregados de 

educação, para difusão da informação, 

recolha e contributos e monitorização do 

cumprimento das regras de funcionamento 

e das responsabilidades de cada agente.  

Manutenção do espírito de abertura da 

direção para atendimento de toda a 

comunidade e procura de soluções 

conjuntas. 

1 1 1 1 N.º de reuniões formais entre a direção e 

todo o pessoal docente  

5 6 6 6 N.º de reuniões formais entre a direção e 

as estruturas intermédias 

3 3 3 3 N.º de reuniões formais entre a direção e 

o pessoal não docente,  

2 2 2 2 N.º de reuniões formais entre a direção e 

os delegados de turma  

2 2 2 2 N.º de reuniões formais entre a direção, a 

associação de pais e os representantes 

dos encarregados de educação 

85% 85% 85% 85% Grau de satisfação relativamente à 



27 

 

IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

acessibilidade da direção 

OE11. Desenvolver uma 

gestão eficiente dos 

recursos físicos e 

financeiros 

OP29 Consolidar a política 

de gestão adequada de 

edifícios e equipamentos 

 

 

Manutenção regular dos equipamentos e 

edifícios, através de uma ação articulada 

com a Câmara Municipal (edifícios afetos à 

educação pré-escolar e ensino básico)  

Promoção de ações de sensibilização, 

junto da comunidade educativa, para 

preservação dos espaços físicos e 

equipamentos 

Operacionalidade dos recursos 

tecnológicos afetos ao serviço educativo 

Utilização partilhada de recursos numa 

lógica de confiança e responsabilidade no 

seio do agrupamento 

75% 80% 82% 85% Grau de satisfação quanto à 

operacionalidade das instalações  

70% 75% 80% 82% Grau de satisfação quanto à 

operacionalidade dos equipamentos   

65% 65% 68% 70% Taxa de resposta aos pedidos de 

manutenção e reparação efetuados (taxa 

relatório DI) 

OP30 Promover a eficiência 

energética e a qualidade 

ambiental das escolas 

 

 

 

Desenvolvimento de projeto de reciclagem 

de resíduos em todas as escolas 

Implementação de iniciativas de combate 

ao desperdício 

Monitorização dos consumos de energia e 

de água nas escolas e desenvolvimento de 

iniciativas para reduzir consumos 

Formação para pessoal docente e não 

docente sobre eficiência energética 

consumo sustentável 

 1 2 2 n.º de escolas com processo de 

monitorização de consumo energético 

implementado  

2% 1% 1% 1% Taxa de redução de consumo de 

eletricidade 

 

 2% 1% 1% Taxa de redução de consumo de água 

4 6 10 10 N.º de escolas com implementação de 

procedimentos de reciclagem de 

resíduos 

OP31 Gerir adequadamente 

os recursos financeiros 

Criação/atualização de regulamentos 

contabilísticos e manuais de 

1 2 1 1 N.º de manuais de procedimentos 

financeiros elaborados/atualizados  
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IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

 
procedimentos financeiros 

Elaboração do plano de atividades e 

orçamento com a adequada afetação de 

recursos às atividades numa perspetiva de 

poupança e rentabilização 

Angariação de verbas para reforço do 

orçamento de receitas próprias: 

 Candidaturas a programas e 

projetos nacionais e europeus 

 Aluguer de instalações e 

equipamentos 

 Recolha de donativos e apoios 

Contratação de serviços técnicos, exteriores 

ao agrupamento, sempre que se justifique, 

para consultadoria financeira que comprove 

os benefícios daí resultantes 

2% 2% 2% 2% Taxa de aumento de receitas próprias  

3 3 5 5 N.º de candidaturas/pedidos de apoio 

efetuados 

OE12. Promover a 

segurança e o bem-

estar físico, psíquico 

e social. 

OP32 Promover a 

segurança dos utilizadores 

das diversas escolas 

 

 

Plano articulado com a autarquia para 

reforçar o sistema de controlo de entradas 

nas escolas do 1º CEB e jardins-de-

infância,  

Desenvolvimento de ações de promoção 

da utilização da internet segura 

Implementação do plano de ação da 

disciplina 

Ações de formação sobre segurança de 

pessoas e bens e regras de evacuação  

75% 100% 100% 100% % de escolas com plano eficaz de 

controlo de entradas e saídas na portaria 

60% 65% 70% 70% Grau de consecução do plano de ação 

de promoção da disciplina  

 1 2 9 N.º de escolas com plano de segurança 

atualizado 

2 3 3 3 N.º de exercícios de evacuação 

realizados em cada ano letivo, por escola 
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IV Liderança e Visão estratégica 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

Atualização dos planos de segurança das 

escolas  

Realização de exercícios de evacuação 

e/ou simulacros   

OP33 Melhorar o nível de 

segurança das instalações 

equipamentos 

Manutenção regular dos equipamentos de 

jogo e recreio das escolas 

Realização das manutenções e vistorias 

regulamentares aos equipamentos de gás, 

elevadores e sistema de segurança contra 

incêndios 

Realização de obras para a boa 

funcionalidade dos equipamentos e 

instalações 

65% 65% 68% 70% Taxa de resposta aos pedidos de 

manutenção e reparação efetuados  

100% 100% 100% 100% % de vistorias obrigatórias realizadas 

atempadamente 

 
 
Linha V – Envolvimento da família e restante comunidade 
 

O Agrupamento tem fomentado e desenvolvido uma política de abertura à articulação e participação com elementos da 

comunidade educativa, procurando rentabilizar recursos e esforços com vista ao bem comum, estabelecendo parcerias com 

instituições, entidades e empresas, viabilizando experiências potenciadoras de aprendizagens significativas, que se pretendem 

formalizar através da assinatura de protocolos. 

A cooperação entre a escola e a família é um elemento facilitador para a vida escolar dos alunos. É impensável dissociarmos a 

escola da família, pois é recíproca a sua influência na educação das crianças e jovens. A escola reconhece que os benefícios do 
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envolvimento parental transcendem a literacia e o sucesso escolar, sendo notórios nas áreas social e emocional e influenciando-se 

mutuamente. 

 

V Envolvimento da família e da comunidade 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OE13. Promover a 

participação da 

família na vida da 

escola 

OP34 Mobilizar a 

participação dos pais e/ou 

encarregados de educação, 

na vida da escola 

 

- Realização de atividades em cooperação 

com associação de pais 

- Integração dos pais e/ou encarregados 

de educação em projetos e atividades do 

agrupamento  

- Criação do conselho de encarregados de 

educação 

- Realização de reuniões com os pais e/ou 

encarregados de educação e com a 

associação de pais para informação, 

recolha de contributos e definição de 

estratégias  

 - Utilização regular das novas tecnologias 

para o processamento da informação aos 

pais e/ou encarregados de educação 

 - Manutenção de um contacto regular 

entre os diretores de turma/docentes 

titulares e os encarregados de educação 

para acompanhamento e monitorização do 

processo ensino/aprendizagem 

 

1 1 1 1 N.º de ações realizadas em cooperação 

com os encarregados de educação e 

com a associação de pais  

 1   Criação do conselho de encarregados de 

educação 

65% 70% 80% 80% % média de participação dos 

encarregados de educação nas reuniões 

para que são convocados 

2 2 2 2 N.º de reuniões formais entre a direção, a 

associação de pais e os encarregados de 

educação representantes de turma 

PP3% 2,5% 2% 1% % de EE que nunca compareceu na 

escola 

50% 55% 60% 65% % de pais em que a comunicação é 

efetuada via plataformas eletrónicas 

 

 

OE14. Desenvolver uma OP35 Consolidar parcerias - Revisão das parcerias, potenciando 13 10 10 10 N.º de parcerias ativas  
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V Envolvimento da família e da comunidade 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

relação de 

proximidade 

escola/meio, 

identificando os 

parceiros chave e 

promovendo o 

reconhecimento do 

agrupamento 

e intensificar a ligação 

escola comunidade 

sinergias e identificando novas áreas de 

colaboração 

- Formalização das parcerias existentes, 

através da celebração de protocolos de 

cooperação intercâmbios concursos  

- Diálogo permanente com os parceiros da 

comunidade escolar e educativa para 

definir linhas de ação conjuntas a médio e 

longo prazo (Ex. participação no Conselho 

Geral, Conselho Municipal de Educação, 

de Juventude, de Ação Social, de 

Segurança e Proteção Civil) 

 

 

5 5 5 5 N.º de protocolos estabelecidos e/ou 

reformulados  

2 2 2 2 N.º de ações abertas à comunidade 

desenvolvidas no agrupamento em cada 

ano  

 

 

 

 

Linha VI – Qualidade do serviço educativo 
 

A Política de qualidade define-se pela visão global da satisfação dos interesses das partes interessadas e é orientada para a 

satisfação das necessidades e expetativas dos utentes, para o bem-estar dos colaboradores e para o desenvolvimento sustentável 

do agrupamento. A autoavaliação e gestão da qualidade só é possível através do envolvimento de toda a comunidade nos 

procedimentos respetivos, assentando em três parâmetros fundamentais: educação para o sucesso e para o desenvolvimento de 

competências escolares e pessoais; adequação às necessidades educativas e comprometimento de todos. 
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VI Qualidade do serviço educativo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

OE15. Potenciar a 

integração e o 

reconhecimento do 

agrupamento no 

contexto local e 

nacional. 

OP36 Promover a imagem 

institucional do agrupamento  

Divulgação das atividades e projetos do 

agrupamento 

Modernização da página web e sua 

permanente atualização 

Utilização institucional das redes sociais 

para divulgação da informação e captar 

novos alunos. 

Intensificação da divulgação da oferta 

formativa e das múltiplas atividades de 

enriquecimento curricular proporcionadas 

pelas escolas do agrupamento 

Diversificação das candidaturas a 

intercâmbios e parcerias com escolas 

europeias (Erasmus e outros) 

Participação em projetos de cariz regional, 

nacional e europeu 

Realização de dias abertos/iniciativas 

abertas à comunidade, que promovam o 

conhecimento do agrupamento entre pares 

e junto da comunidade 

95% 95% 95% 95% Grau de atualização dos documentos 

estruturantes na página Web  

95% 95% 95% 95% Grau de atualização da página web e 

redes sociais 

90% 90% 95% 95% % de divulgação das atividades e 

projetos  

10 10 10 10 N.º de projetos, de índole regional, 

nacional e internacional em que o 

agrupamento está envolvido 

2 2 2 2 N.º de iniciativas abertas à participação 

da comunidade  

OE16. Consolidar o sistema 

de gestão da 

informação no 

agrupamento  

OP37 Otimizar o sistema 

de comunicação interna e 

externa 

 

Reformular circuitos de comunicação e 

informação a nível interno e externo  

Criação de plataformas online para 

disseminação da informação e partilha de 

boas práticas 

1 2 2 2 Nº de circuitos documentais 

organizados/reformulados a nível interno 

1 2 2 2 N.º de circuitos documentais criados, a 

nível externo 

75% 85% 95% 100% % de utilizadores regulares do email 

institucional (pelo menos uma 
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VI Qualidade do serviço educativo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

 
Normalização de documentos; 

Desmaterializar documentos com vista à 

criação de portefólios digitais 

Definição e divulgação de circuitos 

documentais entre a gestão pedagógica e 

administrativa 

vez/semana) 

OP38 Rotinar a circulação 

documental e 

desmaterializar 

documentos   

72% 80% 80% 100% % de departamentos que utilizam portefólios 

digitais 

- 80% 85% 100% % de diretores de turma que utilizam 

portefólios digitais com o conselho de 

turma 

OE17. Promover o 

desenvolvimento 

pessoal e profissional  

OP39 Desenvolver o plano 

de formação interna em 

articulação com o Centro 

de Formação de 

Professores  

Recolha de necessidades de formação dos 

vários atores educativos 

Organização do plano de formação interna, 

que procure dar resposta às necessidades 

identificadas e aos objetivos do 

agrupamento, visando o desenvolvimento 

pessoal e profissional e as metas do 

agrupamento  

 

Dinamização de formação para pessoal 

docente; 

Organização de formação para pessoal 

não docente 

Oferta de formação para pais e 

encarregados de educação 

 

50% 75% 50% 80% Grau de concretização do plano de 

formação interna  

50% 55% 60% 60% 
Taxa de resposta as necessidades de 

formação identificadas  

OP40 Fomentar a 

participação em ações de 

Divulgação de todas as ofertas de 3000 3000 3000 3000 
N.º total de horas de formação realizada 

por pessoal docente 
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VI Qualidade do serviço educativo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

formação interna e externa 

 

formação aos seus eventuais interessados 

Facilitação da participação em formação 

externa, nas pausas letivas e noutros 

momentos, compatibilizando, sempre que 

possível com a calendarização de 

atividades do agrupamento 

 

p76.7 80% 80% 80% 
% de docentes que efetuaram formação 

creditada 

p86.3 85% 85% 85% 
% de docentes que efetuaram pelo 

menos 12 h de formação creditada 

200 200 200 200 
N.º de horas de formação realizadas por 

pessoal não docente 

10 15 15 15 
N.º de horas de formação dinamizada 

para pais 

OP41 Reconhecer e 

valorizar o mérito e 

incentivar a melhoria 

Valorização dos percursos individuais do 

pessoal docente e não docente 

Instalação de uma cultura de 

reconhecimento das boas práticas 

individuais e sua valorização (motivação, 

elogio, reforço positivo) 

 

2 2 3 3 
N.º de oportunidades/momentos formais 

e informais de reconhecimento do mérito 

OE18. Consolidação do 

sistema de gestão da 

melhoria e  qualidade 

 

OP42 Intensificar a cultura 

de avaliação interna e a 

autorregulação no 

processo de construção da 

melhoria 

 

- Contratualização de uma empresa 

externa para acompanhamento e 

monitorização do processo 

 - Continuação da aplicação da CAF 

- Aplicação da framework de 

desenvolvimento pedagógico da 

organização, com vista à identificação de 

boas práticas pedagógicas e respetiva 

disseminação na comunidade escolar  

- Envolvimento das estruturas intermédias 

e outros responsáveis no processo de 

100% 100% 100% 100% Grau de abrangência da constituição da 

equipa de autoavaliação 

4 4 4 4 N.º de sessões de divulgação dos 

resultados da autoavaliação 

2 4 4 4 Número de sessões de divulgação do 

PAM 

100% 100% 100% 100% % de departamentos envolvidos 

diretamente na autoavaliação do 

agrupamento 

 sim sim  Implementação da framework de sala de 

aula 
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VI Qualidade do serviço educativo 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
operacionais 

Operacionalização Metas Indicadores 

15/16 16/17 17/18 18/19  

autoavaliação 

- Divulgação intensa dos resultados de 

autoavaliação e dos planos de melhoria, 

visando a participação ativa de todos os 

agentes educativos na construção da 

melhoria 

OP43 Gerir a organização 

em função dos indicadores 

recolhidos e das metas 

estabelecidas 

 

- Reflexão sistemática em torno dos 

resultados, para adequação de estratégias 

  - Construção partilhada de propostas de 

melhoria a diversos níveis na organização 

 - (Re) Definição dos documentos 

estruturantes em função dos resultados da 

autoavaliação 

100% 100% 100% 100% % de departamentos envolvidos 

diretamente na construção e 

monitorização do PAM  

75% 80% 85% 85% Taxa de consecução das metas do PAM  

Sim Sim Sim Sim Alteração da ação diretiva e dos 

procedimentos na sequência da 

autoavaliação e monitorização da ação 

Sim Sim Sim Sim Oportunidades de melhoria 

contempladas na reformulação de 

documentos  
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A avaliação é parte integrante do Projeto Educativo e assume um caráter essencialmente formativo, funcionando como elemento 

regulador e orientador da ação, aferindo o grau de consecução dos objetivos e metas definidas, ajustando-o às realidades do 

Agrupamento, tendo em vista a promoção da qualidade do ensino e a melhoria da ação educativa. 

O presente projeto educativo será alvo de avaliação contínua, intermédia e final, decorrente dos resultados das avaliações das 

ações propostas e respetiva consecução de metas previstas para cada ano. 

Estas modalidades são complementares entre si: 

 Avaliação contínua – a realizar no decorrer do processo, para que seja possível proceder a alterações/ajustes pontuais, se 

for considerado necessário; 

 Avaliação anual – a realizar no fim de cada ano letivo, a partir dos relatórios anuais de resultados e de avaliação de todas as 

ações planeadas e desenvolvidas no decorrer desse ano letivo. Esta modalidade de avaliação permite fazer um balanço 

geral da ação do ano e detetar dificuldades na concretização do projeto educativo, (re)definindo novas estratégias e, 

eventualmente metas; 

 Avaliação final – a realizar no final do quadriénio, fazendo um balanço final do grau de consecução do Projeto Educativo, 

com base no qual será definido o novo Projeto. 

A avaliação do processo deve ser desenvolvido em articulação com a equipa de autoavaliação do Agrupamento, de forma 

participada pelos diversos membros da comunidade educativa, através de reuniões, questionários de opinião. Os relatórios 

elaborados, as atas de reuniões, a análise de questionários e a observação direta da dinâmica diária do agrupamento ao nível do 

relacionamento interpessoal e da participação são também instrumentos de recolha de dados avaliativos.  

O Conselho Geral é o órgão responsável pelo acompanhamento da execução do Projeto Educativo e sua avaliação, mas cabe 

principalmente à direção e ao conselho pedagógico ter em conta essa monitorização para a (re)definição da ação educativa do 

agrupamento, com vista à promoção da qualidade educacional.  

AVALIAÇÃO 
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O PE, entendido como documento estruturante, construído com a contribuição de toda a comunidade educativa, representa a 

identidade do agrupamento e deve ser apropriado por todos agentes educativos da seguinte forma: 

 Através da participação na elaboração do documento;  

 Divulgado ao corpo docente e não docente pela direção, pelos coordenadores de departamento e delegados de grupo; 

 Divulgado aos alunos do pré-escolar pelas educadoras, aos alunos do 1º ciclo pelos professores titulares de turma e aos 

alunos do 2º, 3º ciclo e cursos profissionais pelos diretores de turma; 

 Divulgado pela direção junto de entidades e organismos que se julgue adequado  

 Divulgado à associação de pais e associação e à associação de estudantes, pela direção; 

 Divulgado aos pais e encarregados de educação, na primeira reunião de cada ano letivo e pelos respetivos educadores, 

professores titulares de turma e diretores de turma 

 Com a divulgação na página oficial do Agrupamento; 

 Em suporte papel na direção e um exemplar em cada uma das escolas do agrupamento; 

A participação da comunidade escolar na avaliação contínua e anual do Projeto educativo, preconizada no capítulo anterior, 

constituí igualmente uma forma de apropriação e conhecimento do projeto. Esta avaliação será igualmente divulgada junto dos 

órgãos e intervenientes educativos, da forma que se entenda mais adequada  

DIVULGAÇÃO 
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Nível Pedagógico 

Problemas Identificados N.º referências  

  Alunos não cumpridores de regras 1 

  Necessidade de diversificação da oferta formativa, de acordo com as preferências dos alunos 1 

  Mais articulação curricular vertical e horizontal 6 

  Falta de atividades de enriquecimento curricular 2 

  Mais acompanhamento e supervisão das AEC 1 

  Ausência de classificação percentual nos testes 1 

  As aulas de FG devem ser dedicadas ao efetivo acompanhamento/orientação dos alunos /turma 4 

  As reuniões de DTs não deveriam servir para preparar reuniões 3 

  Falta manual de procedimentos sobre avaliação 1 

  Falta um código de princípios de atuação para os DTs 2 

  Melhorar as estratégias de trabalho colaborativo 7 

  Falta de horas para trabalho colaborativo 1 

  Planificar melhor a marcação de testes e atividades 4 

  Mais horas de apoio 3 

  Mais rigor na marcação e cumprimento das aulas de compensação 1 

  Otimizar o envolvimento dos encarregados de educação 5 

  Mais articulação entre os DTs e o SPO 1 

  Diversificar a oferta formativa 1 

  Necessidade de evidenciar junto dos alunos os objetivos pedagógicos das visitas de estudo  3 

  Falta de articulação da biblioteca da secundária com as turmas 1 

  Necessidade de respeitar as especificidades do 1º ciclo 3 

  Baixas espetativas das famílias 1 

Boas práticas identificadas N.º referências  

ANEXO I – GRELHA SÍNTESE DOS CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO  
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Nível Pedagógico 

  Reconhecimento do mérito dos alunos 1 

  Bom desempenho dos professores 2 

  Plano de formação de professores 5 

  Atividades de articulação 2 

  Organização de eventos 1 

  Grande preocupação com o sucesso dos alunos 5 

  Boa oferta formativa 1 

  Projetos de qualidade 5 

  Continuar a implementação de estratégias relacionadas com a disciplina  e a concentração dos alunos 6 

  Continuar a promover um ensino de qualidade 3 

  Suspensão de alunos mal comportados (EB 2,3) 1 

  Qualidade das visitas de estudo 1 

  Continuar a promover a educação ambiental 1 

  Colaboração e participação dos pais 8 

 

Nível Relacional  

Problemas Identificados N.º referências 

  Conflitos entre alunos 2 

  Falta de mais ações disciplinares e mais céleres 4 

  Maior união entre o pessoal docente e não docente 1 

  Falta de comunicação entre o pessoal administrativo 1 

  Concentrar a área de alunos numa só escola 1 

  Cumprimento de prazos para receção de documentos 1 

  Mudança de atitude na relação professor / aluno 2 

  Melhorar a relação funcionários - alunos 2 
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Nível Relacional  

  Promover o clima de aula 6 

  Otimizar as medidas de compensação educativa 6 

  Indisciplina 5 

Boas práticas identificadas N.º referências 

  Imparcialidade e igualdade para alunos e professores 1 

  Bom ambiente de trabalho entre alunos, professores e funcionários 19 

  Respeito pelos jogos de tabuleiro no átrio da papelaria 4 

  Boa parceria com entidades locais para promoção de melhor educação 6 

  Harmonia entre a Direção e o PND 4 

  Trabalho de equipa 8 

  Proximidade da direção com os alunos 2 

  Facilidade de comunicação com os DTs 6 

  Boa seleção de medidas de compensação educativa 1 

  Cultura de reflexão e de avaliação de processos e resultados 7 

 

Nível Organizacional  

Problemas Identificados N.º referências 

  Melhor informação (atempada) ao PND 4 

  Melhor distribuição das turmas pela hora de almoço 4 

  Melhoria da comunicação das visitas de estudo ao PND 1 

  Melhorar a gestão da sala da associação de estudantes 2 

  Entrega dos trabalhos na reprografia com a antecedência necessária 2 

  Cumprimento integral dos tempos letivos, por parte de professores e alunos 5 
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Nível Organizacional  

  Falta de formação para pessoal administrativo 11 

  Falta de rotatividade nos postos de trabalho 1 

  Cumprimento do horário de atendimento estipulado (secretaria) 1 

  Mais reuniões para assuntos administrativos 1 

  Maior intervenção das forças de segurança 1 

  Necessidade de existência de uma caixa de sugestões/críticas/recomendações sobre o Agrupamento 1 

  Excesso de burocracia 14 

  Divulgação de procedimentos relacionados com os cursos profissionais 2 

  Reuniões demasiado longas (necessário tempo limite) 1 

  Algum excesso e desorganização na transmissão da informação 2 

  Sofware de gestão de alunos 6 

  Horário de funcionamento da biblioteca muito restrito 2 

  Reativar o funcionamento da Associação de estudantes 1 

  Atualizar a informação do moodle 1 

  Envolvimento da comunidade educativa no Projeto educativo 13 

  Priorizar algumas ações do PAM 2 

Boas práticas identificadas N.º referências 

  Bom funcionamento geral 10 

  Muito boa direção 21 

  Boa qualidade da comida dos refeitórios 8 

  Cartão eletrónico 6 

  Bom apoio a alunos carenciados 1 

  Colaboração entre os serviços administrativos, coordenadora técnica e direção 4 

  Informação clara e disseminada atempadamente 6 

  Manter as boas parcerias 8 
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Nível Organizacional  

  Boa relação entre o agrupamento e comunidade educativa 10 

  PAA com larga percentagem de concretização 1 

   Agilização dos questionários de final de ano 1 

 

 

Recursos humanos e equipamentos 

Problemas Identificados N.º referências 

  Falta de pessoal 26 

  Equipamentos estragados 11 

  Necessidade de obras 4 

  Falta de equipamento TIC ou seu mau funcionamento, incluindo portáteis e biblioteca 26 

  Portões eletrónicos para aceder ao pavilhão municipal e à entrada dos distribuidores na EB 2,3 1 

  Falta de elevador na escola secundária 1 

  Falta de telefone portátil nos pisos 1 

  Insuficiência de pessoal de apoio a alunos deficientes (escola secundária) 1 

  Melhorar o som do bar (EB 2,3) 2 

  Mais mobiliário para o bar (EB 2,3) 5 

  Mais manutenção dos espaços exteriores 4 

  Cacifos mais resistentes 1 

  Falta de aquecimento nas salas 4 

  Melhor regulação da água dos balneários 1 

  Manutenção dos equipamentos desportivos 1 

  Nova mesa de ping-pong 1 

  Mais caixotes do lixo 3 

  Falta de espaços cobertos e de equipamentos no recreio (1º ciclo) 5 
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Recursos humanos e equipamentos 

  Melhoria de equipamentos e instalações (1º ciclo) 5 

  Falta de psicólogos e terapeutas 1 

  Melhoramento das instalações (Mealhas) 1 

  Falta de porteiros 3 

  Formação para assistentes operacionais 6 

  Melhorar a formação interna 1 

  Pouca preocupação dos alunos com a manutenção da limpeza dos espaços da escola 1 

  Melhorar o serviço na cantina 6 

Boas práticas identificadas N.º referências 

  Boa política de manutenção das escolas 6 

  Melhoramentos das condições nas casas de banho e nos balneários (EB 2,3) 20 

  Jogos de tabuleiro /zona lúdica no átrio da papelaria 12 

  Muito bom funcionamento da biblioteca (EB 2,3) 1 

  Zonas do bar, biblioteca e reprografia muito acolhedoras 6 

  Rádio escola 7 

  Excelente atendimento no bar (EB 2,3) 6 

  Limpeza da escola (EB 2,3) 4 

  Quadros novos nas salas (EB 2,3) 3 

  Material novo nas salas (EB 2,3) 6 

  Portaria mais organizada com novo sensor (EB 2,3) 1 

  Condições físicas da escola 2 
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Através do modelo SWOT faz-se uma análise do AEJBV, a partir do seu conhecimento real e dos relatórios da avaliação interna 

e externa, identificando, no ambiente interno, as Forças (Strengths) e as Fraquezas (Weaknesses), e, no ambiente externo, as 

Oportunidades (Opportunities) e as Ameaças (Threats).  
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Forças Debilidades 

 

 Organização pedagógica, administrativa e financeira do 

Agrupamento e acessibilidade da direção; 

 Boa interligação entre os diferentes documentos da política e 

estratégia da escola (PE, PAA, PCA e PCT); 

 Estruturas intermédias, interventivas e participantes, 

reconhecidas como competentes, disponíveis, e potenciadoras 

da melhoria do desempenho do Agrupamento; 

 Motivação, empenho e dedicação dos profissionais contribuindo 

para um ambiente propício à aprendizagem, à educação e à 

formação global dos alunos;  

 Práticas de articulação curricular entre os departamentos e entre 

os diferentes níveis de educação e ensino; 

 Diversificação da oferta formativa, e promoção de medidas de 

complemento curricular, potenciadoras do sucesso, da 

integração; 

 

 Necessidade de maior apropriação e interiorização dos 

princípios e estratégias constantes nos documentos 

orientadores,  

 Fragilidade na qualidade do sucesso em alguns níveis de 

ensino, com significativa diferença de classificações entre a 

avaliação interna e externa nalguns anos; 

 Existência de alguns problemas de indisciplina e 

comportamento dos alunos, com impacto negativo nos 

ambientes de aprendizagem; 

 Necessidade de melhor reflexão sobre a atividade educativa e o 

impacto das medidas adotadas nos resultados escolares; 

 Consolidação de práticas de articulação curricular, e trabalho 

colaborativo, com vista ao desenvolvimento do currículo e ao 

sucesso educativo; 

 Supervisão da prática letiva dos docentes, na perspetiva do seu 

desenvolvimento profissional e da melhoria do serviço 

ANEXO II – ANÁLISE SWOT   
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 Fraco ou quase inexistente abandono escolar; 

 Existência de respostas educativas adequadas aos alunos com 

necessidades educativas especiais; 

 Disponibilização de medidas de apoio educativo e compensação 

pedagógica, promotoras de sucesso 

 Desenvolvimento de um Plano de Formação para pessoal 

docente e não docente, de acordo com as respetivas 

necessidades; 

 Práticas de monitorização e análise dos resultados dos alunos, a 

vários níveis da organização educativa; 

 Aposta em novas tecnologias e modernização tecnológica dos 

serviços e dos recursos; 

 Parque escolar moderno e/ou em bom estado de conservação, 

na sua generalidade; 

 Existência de bibliotecas escolares bem apetrechadas; 

 Refeitórios escolares em todas as escolas, reconhecidos pela 

excelência do serviço que prestam; 

 Abertura da Escola à comunidade e, especialmente aos 

encarregados de educação. 

 

 

educativo; 

 Necessidade de aferir o impacto da formação de pessoal 

docente e não docente no trabalho pedagógico entre pares e 

com os alunos; 

 Uniformização de práticas de avaliação formativa, reconhecidas e 

valorizadas por todos (docentes discentes e não docentes), como 

um contributo válido para a redefinição das práticas educativas, 

com impacto no incremento dos resultados escolares; 

 Rentabilização de recursos pedagógicos e tecnológicos 

disponíveis nas escolas, em situação de aula como metodologias 

ativas 

 Inexistência de assistentes operacionais suficientes para garantir 

uma higiene mais cuidada e um acompanhamento mais 

adequado aos alunos nalgumas escolas; 

 Redução do número de  ações de melhoria constantes do Plano 

de Melhoria com objetivos, estratégias eficazes, com metas 

claras e precisas, para facilitar a sua apropriação pela 

comunidade e aumentar o impacto no planeamento da ação 

educativa e nas práticas; 

 Consolidação do processo de autoavaliação do agrupamento, 

com definição de rotinas e estruturação de documentos 

facilitadores. 
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Oportunidades Ameaças 

 Reconhecimento da imagem do Agrupamento no concelho e na 

região; 

 Excelente colaboração institucional das autarquias locais 

(Câmara Municipal e Junta de Freguesia), reconhecida por 

todos os membros da comunidade educativa;  

 Parcerias sólidas e bem estruturadas com entidades, 

instituições e associações a nível local e regional; 

 Participação e envolvimento dos encarregados de educação; 

 Existência de uma associação de pais devidamente organizada; 

 Rede de apoio social organizada, a nível local; 

 Existência de projetos promotores do bem-estar e integração 

social dos alunos, a nível local e nacional; 

 Dimensão do concelho de S. Brás de Alportel e existência de 

uma cultura de partilha e colaboração muito enraizada na 

atuação de parceiros e de instituições locais 

 Sucessiva produção legislativa com impacto na organização 

pedagógica da escola e na carreira docente;  

 Restrições orçamentais que condicionam a ação da gestão 

financeira e pedagógica do agrupamento; 

 Legislação restritiva quanto ao número mínimo de alunos para 

constituição de turmas, com perda de alunos no ensino 

secundário; 

 Insuficiência de espaços e falta de algumas condições físicas 

nas escolas - necessidade de continuação das obras de 

manutenção e reabilitação do JI de S. Brás de Alportel, das 

EB1 n.º1 e 2 e EB23; 

 Imposições legais que dificultam a contratação de assistentes 

operacionais por parte da autarquia; 

 Situação socio económica das famílias, com disfunções 

familiares graves e acentuada falta de recursos económicos;  

 Baixa expetativa relativamente à escola e ao sucesso dos seus 

educandos, por parte de alguns pais e desinvestimento dos 

próprios alunos, especialmente dos cursos profissionais.Baixa  
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