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Às vezes comparo as escolas com barcos em alto mar. A tripulação está 

receosa, mas perguntamos para onde vai o barco e eles respondem que 

não há tempo para pensar. (…) Nenhum vento é favorável para um barco 

que anda à deriva. E anda à deriva se não existe um projeto de viagem, se 

não há forma de controlar o barco ou se não estamos a navegar na direção 

correta.” (Guerra, 2002, p 6.) 
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INTRODUÇÃO 

 

1.Emergência do Projeto de Intervenção  

 
 

No contexto da realidade atual, a escola enquanto entidade organizacional assenta 

no postulado de que o projeto de intervenção do diretor é um dos documentos que define a 

operacionalização do exercício de uma gestão que responde à missão da instituição de 

forma eficaz e eficiente, promovendo um conjunto de funções e estabelecendo as relações 

entre o diretor e a comunidade educativa, levando à criação de uma liderança eficaz na 

conceção e operacionalização de um projeto educativo válido e coerente com a realidade 

envolvente, concretizando um reforço da autonomia da entidade organizacional escolar.  

Nesta perspetiva e de acordo com o ponto 1 do artigo 22-A do Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho apresenta-se e submete-se à apreciação do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, o Projeto de Intervenção da docente Célia 

Almeida como candidata ao cargo de diretora do agrupamento para o quadriénio 2013-2017. 

Este projeto perspetiva um compromisso da docente com os alunos, pessoal 

docente e não docente, encarregados de educação, órgãos de gestão e restante 

comunidade educativa do Agrupamento resultando de um conjunto de referenciais a ter em 

conta: 

   

1.1. Momento reflexivo do percurso profissional da docente 

 

 Um momento reflexivo do percurso profissional da docente assente em vinte e sete 

anos de exercício que permite realçar, por um lado, a importância assumida pela 

experiencia profissional adquirida, ensinando que ser professor, implica, tal como refere 

Veiga (2010), o ser militante e o estar constantemente a conseguir estabelecer uma 

plataforma relacional muito para além de ensinar os conteúdos da disciplina e por outro 

lado, fornece a argumentação de que um ensino-aprendizagem de qualidade assenta numa 

formação criteriosa do professor, ao ter uma excelente formação científica, alicerçada numa 

excelente formação profissional, capaz de o munir de recursos mentais e materiais eficazes 

para desenvolver as competências essenciais para a concretização do processo ensino-

aprendizagem.  

O exercer funções de docente na escola 2º e 3º ciclo Pedro Eanes Lobato desde 

1996 consciencializou a docente da diversidade social e económica dos alunos, da 

desestruturação do seu ambiente familiar contextualizando-se, em parte, o grande 
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desinteresse, falta de empenho, os problemas comportamentais, bem como o grande 

insucesso escolar.  

Enveredar, em 1998, em regime de acumulação, como docente de História, num 

colégio de ensino particular no mesmo concelho onde era docente no ensino público, 

reafirmou-lhe a consciência da disparidade social existente e do quanto o contexto social é 

importante no percurso escolar dos alunos. Ensinou também que o papel da escola, em 

muitos contextos passa, como primeira prioridade por desenvolver a qualidade do ensino, 

com vista à consecução das metas definidas para o sucesso escolar, enquanto para outras, 

essa consecução passa, irremediavelmente, num primeiro plano, pela criação de um projeto 

de vida para os seus alunos.    

O ter nos últimos onze anos, vindo a desenvolver para além das funções de 

docente, as funções de gestão intermédia, nomeadamente as de Coordenadora do 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Coordenadora dos Diretores de Turma e 

Assessora Técnico-Pedagógica, bem como elemento dos grupos de trabalho para a 

elaboração do projeto educativo, projeto curricular de agrupamento, plano anual de 

atividades, plano de ocupação dos tempos escolares e o do plano de intervenção disciplinar, 

permitiu-lhe entrar numa fase, bastante acentuada, de reflexão, desenvolvendo a 

capacidade de perspetivar a escola como uma entidade organizacional onde o desempenho 

das funções inerentes a estes cargos intermédios são fundamentais na dinâmica 

organizacional de uma escola, uma vez que os seus protagonistas apresentam-se numa 

situação privilegiada para agir como um verdadeiro promotor da mudança.  

O desempenho de funções como subdiretora do Agrupamento desde julho de 2009, 

até fevereiro de 2012 e desde março de 2012 as funções de presidente de comissão 

administrativa provisória e por inerência, presidente do conselho pedagógico e presidente do 

conselho administrativo do Agrupamento tem vindo a permitir à docente a capacidade de 

avaliar que o desempenho de uma escola ou de um agrupamento, pressupõe pensar esta 

organização como uma realidade assente num bom clima de escola, com relações 

fundamentadas, a nível de alunos, docentes, pessoal não decente e encarregados de 

educação, em recursos materiais, equipamentos, oportunidades e tempo para utilizá-los, em 

atitudes de reconhecimento da excelência e do esforço, em critérios de equidade, ao nível 

de todos os alunos, no acesso e no tratamento, em ligações escola família, expressas no 

desempenho pelos encarregados de educação de um papel ativo na aprendizagem dos 

seus educandos e num sentimento de confiança de que os problemas serão tratados, num 

clima de sala de aula, como um espaço estimulante e interessante.  

O enquadramento do Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato como 

Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP3), desde outubro de 2012, possibilitou 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 8 
 

um novo contexto para a transformação do plano de desenvolvimento estratégico do 

Agrupamento perspetivado agora em novos desafios, levando a docente a consolidar a clara 

perceção de que, atualmente, as responsabilidades crescentes das escolas e as 

correspondentes exigências feitas aos que as dirigem tornam progressivamente mais 

complexa a função dos diretores das escolas/agrupamentos, fazendo com que uma gestão 

de tipo estratégico exija novas competências dos seus líderes, nomeadamente a nível de 

comunicação, negociação, sentido político, bem como conhecimentos mais profundos, em 

termos de gestão e de educação. 

Neste enquadramento, define-se a docente a nível profissional como responsável, 

assertiva, participativa e consciente, pela leitura dos normativos, pela literatura de 

referência, bem como pela vivência adquirida ao longo do seu percurso profissional, de que 

a qualidade do ensino assenta no envolvimento das escolas e dos seus agentes na procura 

de caminhos que proporcionem uma formação com sentido para todos os alunos, expressa 

num envolvimento construído paulatinamente e desenvolvido durante todo o percurso da 

interação social, incorporando a diversidade de situações, a flexibilização de percursos e 

meios de formação, corroborando a afirmação de Guerra (2011), 

Cada uma das etapas tem as suas peculiaridades e as suas dificuldades, mas o 
denominador comum da minha experiência dentro do processo educativo é a paixão. Em 
todas as etapas. Acho que esta tarefa só se pode desempenhar bem com a convicção de 
que ela é muito importante para as pessoas e para a sociedade, de que é uma tarefa 

decisiva. Faz com que vivas de forma apaixonada. (p.1) 
 

É neste referencial que com base no percurso profissional, em geral, e no vivido em 

contexto do Agrupamento em particular, a docente define o que gostaria de fazer nesta 

instituição, enquanto docente e elemento de um órgão de gestão, passando essa vontade 

por a firme certeza de que a sua intervenção possa significar um contributo na dinâmica 

organizacional dessa mesma entidade. 

 

1.2. A realidade do Agrupamento em contexto de análise 

 

O conhecimento da realidade do agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, 

alicerça-se na vivência da dinâmica existente nesta organização desde 2003 e no histórico 

relativo aos anteriores sete anos desta instituição enquanto escola básica do 2º e 3º ciclo. 

Esse conhecimento alicerça-se também na implementação e operacionalização dos 

instrumentos de autonomia do Agrupamento, nomeadamente o projeto educativo, o 

regulamento interno, o plano anual e o relatório anual de atividades, o orçamento, a conta 

de gerência e o relatório de autoavaliação, acrescido ainda do conhecimento do relatório de 
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avaliação externa e de outros documentos que de uma forma direta ou indireta expressam e 

influenciam a dinâmica do Agrupamento. 

Atualmente, o conhecimento da realidade do Agrupamento assenta também no 

repensar de toda a dinâmica organizacional do Agrupamento expressa em novos desafios 

lançados pela sua integração no Programa TEIP3, analisando, no todo e em separado, a 

entidade escolar em que assenta, o contexto em que se insere, os problemas existentes, de 

forma a perspetivar a referência e o dispositivo para a construção da mudança, para a 

clarificação das intencionalidades educativas, para a articulação entre os vários níveis de 

ensino e entre os vários atores educativos existentes nessa entidade organizacional escolar. 

 

1.3. O Agrupamento perspetivado enquanto entidade organizativa 

 

O projeto de intervenção a apresentar resulta ainda do perspetivar o Agrupamento 

como uma organização aprendente em constante dinâmica. 

Pensar o Agrupamento enquanto entidade aprendente implica a consciencialização 

da existência de um espaço onde interagem vários elementos educativos que de uma forma 

mais ou menos organizada e consciente, estabelecem dinâmicas entre si, conferindo 

sentido, organização e validade a todo o processo. 

A consciência da necessidade de autocrítica que o Agrupamento tem de possuir 

para refletir no seu desempenho e dinâmica organizacional ao qual está confiada um serviço 

público de qualidade do ensino aprendizagem, leva a que se torne pertinente a capacidade 

de parar, olhar, e seguindo o pensamento de Alarcão (2001), estar consciente da 

necessidade de pensar a escola. 

Uma escola que se pensa a si própria não ignora os seus problemas, pelo contrário, 
envolve todos "os seus membros" nos processos de tomada de decisão e de resolução, 
reconhecendo, por essa via, a "aprendizagem que para eles daí resulta. (p.25) 
 

Pensar o Agrupamento implica uma capacidade de perspetivar a dinâmica 

organizacional em que esta entidade assenta e repensar de que maneira a 

operacionalização dos documentos de referencia em geral e o projeto educativo em 

particular contribuirão para a dinâmica da qualidade do ensino aprendizagem, para a 

promoção da sua cultura e para a consequente consolidação da identidade do 

Agrupamento. 

Implica também investigar o tipo de gestão existente na entidade organizacional, 

perspetivando os mecanismos de liderança em que assenta a sua cultura organizacional. 

Neste contexto de cultura de agrupamento, importa perspetivar e compreender os 

múltiplos processos que presidem à sua construção e conhecer o seu real impacto ao nível 
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dos processos de gestão e liderança, questionando por isso, qual o papel da liderança no 

enquadramento da cultura de uma escola. 

Importa também perspetivar o papel das lideranças intermédias e dos atores sociais 

que as colocam em exercício, mas também o estar atento fundamentalmente à participação 

do aluno, do pessoal docente e não docente. 

No contexto da realidade vivida até agora, de acordo com o DL 75/2008 de 22 de 

abril e com a sua republicação, a partir das alterações introduzidas pelo DL137/2012 de 2 de 

julho, o agrupamento enquanto entidade organizacional assenta no postulado de que o 

projeto educativo deve ser um elemento orientador da ação educativa, constituído e 

executado de forma participada e responsável. Do mesmo modo, o projeto de intervenção 

do diretor surge como um documento que permite a operacionalização do projeto educativo 

numa gestão que responda à missão do agrupamento de forma eficaz e eficiente, 

concretizando a sua cultura e identidade. 

 Consciente do enorme desafio subjacente à tarefa que emerge da apresentação do 

projeto de intervenção perspetiva-se que os constrangimentos a ter em conta não poderão 

ser vistos como limitadores mas, como desafios que necessitam de ser analisados e 

compreendidos, para assim se puderem ultrapassar, tendo em conta que é um processo de 

avanços e recuos que só de forma persistente e de espírito aberto se poderá concretizar, 

fazendo das palavras de Guerra (2011), um referencial. 

Não nos podemos focalizar apenas no ponto negro, porque a folha branca está aqui. Esse 
reconhecimento daria a sensação de um maior entusiasmo para seguirmos em frente, 
porque com o pessimismo, o desalento, o lamento, avança-se muito pouco. Estou 
convencido de que os problemas da crise que vivemos, os problemas das sociedades, não 
se resolvem nem com despachos ministeriais, nem com multinacionais, nem nos quartéis, 
nem nos bancos ou nas igrejas. Diria que nas escolas, na educação. (p.6) 
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Uma viagem de mil milhas começa com um simples passo. 

 
(Lao-Tsu, 1400 a. C) 
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I. A PROMOÇÃO DA (S) CULTURA (S) E IDENTIDADE DO 

AGRUPAMENTO:  

EFICÁCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR E DA QUALIDADE DO ENSINO 

APRENDIZAGEM NUMA ENTIDADE ORGANIZACIONAL APRENDENTE 

 

1. Metodologia 

           

Apresenta-se um projeto que visa criar as condições de ordem organizativa que 

permitam a operacionalização do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato numa 

entidade organizacional aprendente, referência na inclusão escolar e na qualidade ensino 

aprendizagem, num contexto espacial específico e com uma dimensão temporal de quatro 

anos, de forma a evidenciar a sua cultura e identidade.  

A metodologia utilizada na elaboração do projeto de intervenção assenta em quatro 

áreas organizacionais com ampla articulação entre si, de forma a lhe fornecer coerência, 

dinâmica e operacionalidade.  

Como ferramenta de gestão estratégica o presente projeto de intervenção 

preconiza como primeira etapa, a definição das linhas orientadoras relacionadas com a 

dinâmica organizacional de entidade aprendente; numa segunda etapa perspetiva a 

dinâmica da inclusão escolar no Agrupamento inerente à criação das condições para a sua 

eficácia. 

Perspetiva-se, num terceiro momento, um projeto assente na dinâmica da 

qualidade ensino aprendizagem, entendendo o Agrupamento como sistema produtor de 

conhecimento, quer a partir das boas práticas testadas e desenvolvidas pelos docentes, 

quer a nível da dinâmica de ação pedagógica, na sua dimensão extra curricular.  

Num quarto momento, define-se todo o conjunto de estratégias que visam 

operacionalizar a dinâmica da área organizacional da cultura e identidade do agrupamento, 

permitindo perspetivar de que forma este surge como produto de uma cultura e 

paralelamente produtor dessa cultura, perspetivando como essa cultura é consciente e 

apropriada pelos seus agentes de modo a ganhar a sua identidade. 

Há ainda que ter em conta, para além da interligação constante destas quatro áreas 

de dinâmica organizacional, o facto de a todas elas estar subjacente três dimensões que de 

acordo com Costa (2003), são requisitos essenciais ao processo de construção e 

desenvolvimento sustentado do projeto educativo: a participação, a liderança e a estratégia. 

 A busca da consecução dos objetivos definidos, bem como a procura das respostas 

às questões colocadas serviram de linhas mestras condutoras à elaboração deste projeto. 
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Caminha-se assim para a elaboração do projeto de intervenção com a firme 

consciência de que “ a escola não muda por decreto.” (Guerra, 2011, p.4) 

 

 

1.1. Caracterização do Contexto  

 

 A caracterização de uma entidade organizacional deve estar atenta ao seu 

contexto, uma vez que este incute cambiantes na estruturação da sua entidade e implica 

respostas concretas às necessidades apresentadas. 

A escola não se pode enfiar numa redoma de cristal e ficar isolada das influências e dos 
condicionantes externos. Enquanto instituição, a escola deve conseguir dar resposta à 
diversidade dos seus alunos. Uma diversidade infinita que procede das capacidades, dos 
interesses, das culturas, das raças, das línguas, das expectativas e dos conflitos. (Guerra, 
2005, p.2) 
 

No âmbito da política do Ministério da Educação subordinada ao ordenamento da 

rede educativa para 2003/2004, foi publicado o Despacho nº 13 313/2003, de 8 de julho, 

relativamente ao processo de constituição do Agrupamento de Escolas.  

Neste contexto, o Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato foi criado em 30 

de julho de 2003.  

É um Agrupamento constituído por 6 unidades escolares, desde o ensino pré-

escolar ao 9º ano de escolaridade, composto por uma escola sede, escola do 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico e outras cinco escolas básicas do 1º ciclo e 4 jardins de infâncias. 

As escolas do Agrupamento situam-se na freguesia da Amora, concelho do Seixal, 

distrito de Setúbal, espalhando-se por uma zona não muito extensa, inserida num tecido 

social essencialmente urbano com todas as características de zona suburbana da cidade 

capital. Devido à proximidade dos diversos edifícios a articulação entre as diversas escolas 

é relativamente fácil.  

A população escolar1 é constituída por 1692 alunos, distribuídos por 207 crianças 

na educação pré-escolar (9 grupos) e 1485 alunos no ensino básico, dos quais 668 do 1.º 

ciclo (30 turmas), 486 do 2.º (20 turmas), 288 alunos do 3.º (13 turmas), 16 alunos do curso 

de educação e formação de tipo 2 (1 turma – Jardinagem) e 27 alunos do PIEF - Programa 

Integrado de Educação e Formação (uma turma PIEF1 e uma PIEF 2). 

A diversidade cultural tem alguma expressão, visto 12,3% dos alunos serem 

naturais de vários países, maioritariamente (11,4%) de países africanos de língua oficial 

portuguesa. 

                                                           
1
 De acordo com dados internos do Agrupamento recolhidos em 2013. 
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 Relativamente aos encarregados de educação, verifica-se que 13,0% exercem 

atividades profissionais de nível superior e intermédio. Quanto à sua formação académica, 

constata-se que 23,1% têm formação secundária e 8,6% formação superior. 

O corpo docente apresenta uma grande estabilidade e experiência profissional, 

porquanto, dos 162 professores e educadores, 75,93% pertencem aos quadros (123 

docentes/educadores) e desses todos têm 10 ou mais anos de serviço. As idades mais 

representativas do pessoal docente situam-se entre os 40 e 50 anos (75,5%). 

No que diz respeito aos trabalhadores não docentes, num total de 33, constituem 

um corpo com grande estabilidade, visto cerca de 80% trabalharem no Agrupamento há 

mais de 10 anos. A idade mais representativa situa-se entre os 45 e 50 anos 

(aproximadamente 80%).  

Desempenham ainda funções no Agrupamento um leque de outros profissionais 

técnicos (psicólogas, terapeutas da fala, psicomotricistas e uma assistente social) fruto de 

protocolos celebrados com a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados de Sesimbra (Cercizimbra) e com a Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Lisboa (APPDA). 

No ano letivo 2012/2013 no âmbito do Programa TEIP3 o Agrupamento dispõe 

também de uma técnica de educação social. 

A percentagem de alunos que beneficiam de Ação Social Escolar no Agrupamento 

distribui-se no Pré-Escolar em 77 alunos com escalão A e 48 com escalão B; no 1º ciclo 198 

alunos com escalão A e 119 com B enquanto no 2º e 3º ciclo 232 alunos com escalão A e 

149 com B. 

Desta forma pode – se concluir que dos 1692 alunos que pertencem ao 

Agrupamento 823 alunos beneficiam de Ação Social Escolar (48,6%) 

O Agrupamento de Escolas tem estabelecido diversos protocolos com uma rede de 

empresas e instituições, seja para a realização de estágios dos alunos dos diferentes cursos 

profissionalizantes, para realização de ações no âmbito da Educação para a Saúde e 

Orientação Escolar, quer para apoios especializados a crianças e jovens com Necessidades 

Educativas Especiais de carácter permanente.  

Destes protocolos destacam-se os estabelecidos com a Câmara Municipal do 

Seixal; Junta de Freguesia da Amora; Centro de Saúde da Amora; Escola Segura; 

Associação de Pais do Agrupamento, que como entidade promotora instalou na escola 

sede, um Gabinete de Apoio aos Alunos e Famílias (GAAF) com duas Técnicas que 

desenvolvem a sua atividade diretamente com os docentes (Diretores de Turma), pais e 

encarregados de educação e alunos; a Cercizimbra no âmbito do apoio a crianças com 

Necessidades Educativas Especiais- que dotou o agrupamento com uma Psicóloga, uma 
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Técnica de Serviço Social, uma Terapeuta da Fala e uma Técnica de Psicomotricidade, que 

desenvolvem a sua atividade no Núcleo de Apoios Educativos, junto dos docentes de 

Educação Especial. 

No ano letivo 2012/2013 no âmbito da integração do Agrupamento no Programa 

TEIP3 estabeleceu-se um protocolo com a Universidade Católica do Porto expressa na 

presença de um perito externo com a valência de prestar todo o apoio na implementação, 

monitorização e avaliação do Plano de Melhoria do Agrupamento. 

Esta parceria manifesta-se também ao nível de formação aos docentes do 

Agrupamento. 

 Destacam-se ainda os protocolos com a Universidade Lusófona, Instituto Piaget e 

Escola Superior de Educação de Setúbal, a nível de orientações de estágio. 

O Conselho Geral do Agrupamento tem definido as linhas orientadoras que se 

refletem nas opções do orçamento e essa gestão é feita com base nelas, pelo Conselho 

Administrativo através de uma planificação anual e ajustes efetuados em reuniões 

periódicas.  

Utilizou-se metodologicamente a análise S.W.O.T. 2 como  ferramenta de análise do 

ambiente organizacional do Agrupamento, permitindo a sua leitura avaliar o desempenho 

das suas forças internas e o nível de exposição da organização a forças exteriores. 

Neste sentido, procedeu-se à análise do diagnóstico prévio em articulação com as 

linhas orientadoras do Projeto Educativo existente, do Relatório da Avaliação Externa 

realizada pela Inspeção Geral da Educação e Ciência, em maio de 2012, bem como os 

produtos da avaliação interna resultantes da análise dos resultados académicos dos alunos, 

da gestão e processo de ensino aprendizagem e respetivas reflexões, realizadas 

anualmente a partir dos resultados escolares dos alunos e das ações educativas 

desenvolvidas, e os contributos das reflexões realizadas pelas diferentes estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica expresso em relatórios.  

 

Ambiente Interno:  

 

Potencialidades:  

 1. Ensino/Aprendizagem 

▪ Oferta educativa abrangente: Criação de turmas CEF e turmas PIEF;  

▪ Existência no Agrupamento três Unidades de Ensino Estruturado para a Educação 

de Alunos com Perturbações do Espetro do Autismo;  

▪ Referência do Agrupamento no âmbito do Desporto Escolar;  

                                                           
2
 Análise SWOT, terminologia anglo –saxónica,  strenghts, weaknesses, opportunities, threats) 
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▪ Avaliação diagnóstica na educação pré-escolar servindo de base à elaboração do 

respetivo percurso escolar do aluno no Agrupamento; 

▪A fiabilidade de todo o processo avaliativo interno, que permite monitorizar as 

práticas pedagógicas, é conseguida, em parte, pela aplicação dos mesmos testes de 

diagnóstico e sumativos, quer a nível de grupo quer a nível departamental. 

 

 2. Cultura Organizacional 

▪ Quadro de pessoal docente estável;  

▪ Análise dos resultados escolares realizada nas várias estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica; 

▪ Realização de reuniões trimestrais do órgão de gestão/ técnicas do GAAF / 

Delegados e Subdelegados de turma do 2º e 3º ciclo; 

▪ Desempenho levado a cabo pela equipa constituída por docentes da educação 

especial e por profissionais do Centro de Recursos para a Inclusão, fruto da parceria com a 

Cercizimbra;  

▪ Existência de oito educadoras que trabalham no âmbito da intervenção precoce 

em domicílios, amas e estabelecimentos particulares;  

▪ O conhecimento evidenciado pelos vários órgãos e estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica, em relação ao contexto do Agrupamento em que se 

inserem;  

▪ Instalações desportivas na escola sede;  

▪ Apoio da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e de 

outras associações locais;  

▪ Colaboração ativa com a Câmara Municipal do Seixal e Junta de freguesia de 

Amora: 

- Apoio ao desenvolvimento do Plano Anual do Agrupamento; 

- Apoio na tomada de decisão no que diz respeito à rede escolar;  

- Desenvolvimento de projetos de apoio ao currículo e ou cidadania escolar. 

▪ Existência de protocolos e parcerias com entidades externas. (GAAF);  

▪ Relação com a Autarquia, participando nas atividades do Plano Educativo 

Municipal;  

▪ Parcerias estabelecidas com a Câmara Municipal do Seixal; com a Junta de 

Freguesia da Amora; com a Associação de Pais e Encarregados de educação do 

Agrupamento (responsável pelas atividades de enriquecimento curricular, componente de 

apoio à família para todos os ciclos, exceção do pré-escolar; 

▪ Cooperação com a Escola Segura;  
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▪ Parcerias com Universidades de forma a fomentar a criação de grupos de estágio 

e rentabilizar as atividades desenvolvidas pelos existentes. 

 

 3. Gestão/Liderança 

▪ Existência de um bom relacionamento entre os diferentes órgãos;  

▪ A gestão dos recursos humanos ser realizada com base no conhecimento dos 

interesses e dos perfis pessoais e profissionais do pessoal docente e não docente;  

▪Os serviços administrativos estarem organizados por gestão de processos e 

responderem satisfatoriamente às solicitações dos utentes.  

 

 4. Cultura/Identidade 

▪ O Agrupamento ser referencia em duas áreas: a inclusão de alunos (com 

necessidades educativas especiais, de outras nacionalidades, dos provenientes de 

contextos socioeconómicos carenciados ou desmotivados com a oferta educativa 

convencional) e o desporto escolar no sentido de proporcionar aos alunos uma ocupação 

saudável dos seus tempos livres e a sua integração na comunidade;  

▪ Disponibilidade para proporcionar apoio a alunos de mestrado e doutoramento, 

provenientes de diversas instituições universitárias;  

▪ O Agrupamento ter promovido a realização de ações de formação, dirigidas ao 

pessoal docente, para o que tem mobilizado recursos externos e internos. 

 

Constrangimentos: 

 

1. Ensino/Aprendizagem 

•. A taxa de sucesso, em comparação com os resultados a nível nacional, evidencia 

valores abaixo da média;  

• A taxa de sucesso externo apresenta-se inferior à taxa de sucesso interno nos três 

ciclos de escolaridade. 

▪ Dificuldade de articulação na Educação Especial entre o Docente da Educação 

Especial / Docente da Disciplina para a concretização de algumas tarefas académicas 

propostas aos alunos; 

▪ Falta de eficácia das Medidas Educativas aplicadas (Adequações Curriculares / 

Adequações no Processo de Avaliação); 

          ▪ Dificuldade em gerir a diferenciação pedagógica: alunos com CEI versus alunos 

com currículo comum (mesmo com turma reduzida); 
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              ▪ Dificuldade de entendimento sobre os processos de avaliação que se aplicam aos 

alunos com Adequações e aos alunos com CEI;  

 ▪ Incipiente cultura organizacional do Agrupamento de estabelecer parcerias com 

entidades que proporcionem respostas aos alunos abrangidos por CEI que atinjam os 15 

anos de idade (Plano Individual de Transição);  

▪  Diminuta taxa de sucesso dos alunos abrangidos pelo PIEF;  

▪ Diminuição do interesse dos alunos pela escola;  

▪Falta de hábitos de trabalho e métodos de estudo expressa por uma grande parte 

dos alunos;  

▪ Persistência dos problemas de comportamento / indisciplina;  

▪ Lacunas ao nível das competências de literacias; 

▪ Incipiente articulação interdisciplinar;   

▪ Deficiente articulação disciplinar a nível vertical 

▪ Incipiente cultura de supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula como 

estratégia formativa para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

 

2. Cultura Organizacional 

▪ Incipiente cultura organizativa nas diversas escolas do Agrupamento;  

▪ Insuficiente articulação entre o trabalho desenvolvido nos diferentes anos de 

escolaridade e níveis de ensino que não favorece a sequencialidade das aprendizagens; 

▪ Insuficiente articulação e uniformização dos procedimentos e práticas dos docentes 

face à indisciplina; 

▪ Reduzido trabalho cooperativo entre os professores;  

▪Insatisfação dos professores face aos espaços de trabalho/instalações; 

▪O projeto educativo, elaborado para 2008-2011, continuar em vigor, sendo-lhe 

acrescentadas adendas anuais (2010-2011; 2011-2012 e 2012-2013) com a (re) definição de 

metas para cada uma das áreas de intervenção e para a melhoria do sucesso escolar; 

▪ Incipiente cultura de operacionalização e monitorização do Projeto Educativo de 

Agrupamento;   

▪ Reduzida resposta formativa ao nível do pessoal não docente;  

▪ Incipiente estratégia no Agrupamento de veiculação da informação interna e 

externa expressa essencialmente na falta de comunicação atempada e eficaz com o pessoal 

não docente (em particular, aos assistentes operacionais), a nível de acontecimentos e 

decisões que afetam o quotidiano dos estabelecimentos, condicionando o seu envolvimento 

nas atividades estruturantes da vida do Agrupamento;  
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▪ Escassos recursos às tecnologias de informação e comunicação no 1º ciclo e no 

pré-escolar; 

▪ Fraco envolvimento dos Encarregados de Educação, ao nível do 2º e 3º ciclo, no 

percurso escolar dos seus educandos e na vida da escola. 

 

3. Gestão/Liderança 

▪Reduzida liderança dos órgãos de gestão intermédia e corresponsabilização dos 

diferentes pares. 

 

4. Cultura/Identidade 

• Incipiente cultura de Agrupamento; 

• Incipiente identidade do Agrupamento. 

 

Ambiente externo:  

Oportunidades: 

▪ A integração do Agrupamento no programa TEIP3; 

▪ A implementação e constante monitorização do Plano de Melhoria; 

▪ Conhecimento do Agrupamento da realidade da comunidade que está inserido;   

▪ Alargamento das parcerias, protocolos e contratos com entidades públicas e 

privadas;  

▪ Articulação entre o trabalho desenvolvido por todas as escolas do Agrupamento 

no sentido do aproveitamento das sinergias existentes; 

▪ Reforço das parcerias e protocolos com a autarquia e Junta de Freguesia;  

▪ Participação da comunidade educativa na elaboração do Projeto Educativo do 

Agrupamento, através da criação de fóruns de discussão aproveitando as iniciativas já 

existentes;  

▪ Aplicação planeada, criteriosa e rigorosa de todas as verbas existentes; 

▪ Aproveitar a apresentação/aprovação do Relatório de Conta de Gerência no/pelo 

Conselho Geral como um momento de reflexão e de melhoria das práticas de gestão 

administrativa; 

▪ Potenciação da Web e dos meios de comunicação enquanto canais privilegiados, 

capazes de potenciar a imagem do Agrupamento;  

▪ Integração do Agrupamento na rede de partilha de escolas/agrupamento TEIP 
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Ameaças: 
 

▪Desvalorização da cultura escolar por parte de alguns alunos e suas famílias, com 

reflexo em algum absentismo;  

▪ Existência em número suficiente de assistentes operacionais com implicações ao 

nível da limpeza dos espaços e vigilância dos alunos;  

▪ Pouco envolvimento e participação dos encarregados de educação nas atividades 

culturais promovidas pela Escola, sobretudo a partir do 2.º ciclo;  

▪ Escassos recursos financeiros; 

▪ Grande número de famílias desestruturadas;   

  • Perda gradual do poder económico das famílias; 

 ▪ Política educativa da tutela desfasada da realidade educacional; 

▪ Falta de motivação por parte da pessoal docente associada ao descontentamento 

face às mudanças na carreira docente implementadas pelo Ministério da Educação. 

 ▪ Descrédito da imagem e perda progressiva da autoridade do professor. 

  

No conjunto dos elementos e contributos recolhidos e na análise efetuada, foram 

identificados um conjunto de aspetos considerados positivos, no sentido em que contribuem 

de forma consistente para a prestação de um melhor serviço educativo e outros menos 

conseguidos.  

A dicotomia apresentada é afetada, negativa e positivamente, por um conjunto de 

fatores de contexto (externos), criando um conjunto de condições favoráveis que se 

traduzem em potencialidades/oportunidades, mas também um conjunto de circunstâncias 

que se constituem como ameaças e que se designam por constrangimentos, para os 

objetivos propostos e para o sistema organizativo do Agrupamento. 
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 1.2. Referencial das práticas pedagógicas 

 

1.2.1.Missão3:  

 

Numa filosofia de Agrupamento que tem por base o desenvolvimento global do 

aluno e a promoção do sucesso educativo, o Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

terá de definir, de uma forma geral, como sua Missão:  

▪ Prestar um serviço público de educação que assegure de forma inclusiva a 

educação pré-escolar e o ensino básico de qualidade, visando promover a formação de 

cidadãos ativos e intervenientes com a participação de toda a comunidade educativa. 

Desta forma pretende-se que o Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato se 

afirme como uma instituição que promova:  

 • Uma cultura de inclusão;  

• O desenvolvimento contínuo de conhecimentos e capacidades para uma boa 

qualificação científica e profissional;  

 • Uma preparação de qualidade para o prosseguimento de estudos ou para a vida 

ativa;  

• A valorização do trabalho e do sentido de responsabilidade;  

• A consciencialização dos jovens para a dimensão pessoal, social e ambiental;  

• A formação de cidadãos empreendedores, criativos, eticamente responsáveis e 

capazes de aprender ao longo da vida. 

 

Pretende-se que a Missão do Agrupamento seja operacionalizada através dos seus 

documentos estruturantes, nomeadamente o Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, 

Plano de Melhoria (TEIP3) e Projeto de Intervenção do Diretor que no seu conjunto visarão 

a sua consecução através de uma monitorização e avaliação regular efetuada ao longo dos 

quatro anos de mandato. 

 

 

                                                           
3
Por inexistência oficial de definição de Missão para o Agrupamento, a presente definição resulta do 

conhecimento que a docente dispõe do Agrupamento e do que considera pertinente para esta entidade, sendo 
neste contexto passível de ser alterado em função da sua definição oficial a constar no Projeto Educativo do 
Agrupamento 2013-2016. 
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1.2.2.Visão4: 

 

Pretende-se que o Agrupamento de Escolas do 2º e 3º Ciclo Pedro Eanes Lobato 

seja reconhecido como uma entidade organizativa aprendente de referência ao nível da 

inclusão escolar e de qualidade ao nível do processo ensino - aprendizagem, pelo 

desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, projetando deste modo a sua cultura e 

identidade. 

 

1.2.3.Valores5:  

 

Os Valores que qualificam a Missão e a Visão do Agrupamento de Escolas Pedro 

Eanes Lobato deverão ser contemplados e operacionalizados prioritariamente ao nível:  

Inclusão; Qualidade; Exigência; Participação; Respeito; Excelência, 

Responsabilidade; Motivação; Satisfação; Transparência; Equidade; Cooperação; 

 
 

1.2.4. Princípios orientadores  

 

As práticas educativas expressas no Projeto de Intervenção assentam em dez 

princípios orientadores:  

 

▪ Princípio da educação integral 

Promover no Agrupamento o desenvolvimento integral das crianças e jovens, 

valorizando para além das aquisições, as aprendizagens sociais e relacionais, bem como o 

exercício responsável da cidadania. 

 

▪Princípio da entidade aprendente/ organizações que aprendem 

Criar um Agrupamento perspetivado como uma entidade em que se promove 

internamente a capacidade de aprendizagem num constante processo de organização que 

                                                           
4
 Por inexistência oficial de definição da Visão para o Agrupamento, a presente definição resulta do 

conhecimento que a docente dispõe do agrupamento e do que considera pertinente para esta entidade, sendo 
neste contexto passível de ser alterado em função da sua definição oficial a constar no Projeto Educativo do 
Agrupamento 2013-2016. 
 
5
 Por inexistência oficial de definição dos Valores preconizados para o Agrupamento, os apresentados resultam 

do conhecimento que a docente dispõe do agrupamento e do que considera serem pertinente para esta 
entidade, sendo neste contexto passíveis de ser alterado em função da sua definição oficial a constar no 
Projeto Educativo do Agrupamento 2013-2016. 
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se repensa de forma a aumentar a aprendizagem. Um Agrupamento perspetivado como 

lugar privilegiado para a melhoria em prol de um desenvolvimento de capacidades.  

Um Agrupamento que continuamente desenvolve a capacidade para continuar a 

adaptar-se e melhorar perante novos desafios e novos contextos, capacitando-se para 

resolver por si próprio os seus problemas, tornando-se uma entidade com grande nível de 

eficácia e com uma abordagem mais completa de mudança. 

 

▪ Princípio da comunidade de aprendizagem profissional 

Criar um Agrupamento em que os seus profissionais trabalhem juntos, mediante o 

apoio mútuo, para melhorar a prática, a responsabilidade e os objetivos partilhados, 

apoiando o crescimento profissional dos seus professores que acaba por se refletir em 

melhorias de aprendizagem. 

Criação interna de formas colaborativas de trabalho que possam induzir os 

professores a investigar a sua prática, a partir de processos de autoavaliação, dando origem 

à construção de uma boa Escola. 

 

▪ Princípio da inclusão e do respeito pela diferença 

Promover um Agrupamento que se assuma como uma entidade que proporcione 

um sentido de pertença, abertura, diálogo e tolerância, aceitando e respeitando as 

diferenças. Um Agrupamento inclusivo que acolha e responda às motivações e 

necessidades de todos os alunos e de cada um. 

 

▪ Princípio da qualidade educativa 

Promover um Agrupamento rigoroso e exigente, quer na operacionalização, 

monitorização e avaliação do Projeto Educativo, quer na gestão dos recursos e oferta 

educativa, no sentido de assegurar a qualidade do ensino e das aprendizagens.  

Melhorar de forma sustentável os resultados escolares do 1º, 2º e 3º ciclo no 

ranking dos exames nacionais, acompanhando e monitorizando o percurso acadêmico dos 

nossos alunos do pré-escolar até ao final do 3º ciclo de modo a que lhe permitam prosseguir 

os seus percursos académicos e pessoais, numa perspetiva de educação ao longo da vida. 

 

▪ Princípio da cidadania e da participação democrática 

 Um Agrupamento que promova uma cidadania responsável e participativa, 

encarando cada individuo da comunidade escolar como um elemento ativo e capaz de 

intervir de forma responsável e critica no agrupamento e no meio envolvente. 
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▪ Princípio da liderança educacional 

Promover no Agrupamento uma liderança educacional exercida essencialmente no 

plano organizacional definindo a direção que alcança o consenso e a capacidade para 

mobilizar a organização para a melhoria da aprendizagem dos alunos, contribuindo para a 

construção da capacidade interna de melhoria. 

Um processo que implica que o Diretor crie o clima adequado para que os docentes 

melhorem as suas práticas, supervisionando os resultados e estimulando o processo. Um 

processo que implica que a direção do agrupamento intervenha na dimensão pedagógica, 

garantindo as condições da sua consecução e supervisionando o processo com vista ao 

aumento de qualidade e de resultados ao longo do tempo. 

Pretende-se uma liderança não restrita ao órgão de gestão, mas compartilhada e 

distribuída por um grupo ou rede de indivíduos que interagem na organização de forma 

responsabilizada. 

 

▪ Princípio da eficácia 

Um Agrupamento que promova a eficácia assente na otimização e utilização dos 

recursos materiais e humanos, em racionalidades técnico-pedagógicas, no respeito, bom 

relacionamento e no cumprimento das metas apresentadas no Projeto Educativo. 

 

▪Princípio da cooperação e da abertura ao meio 

Um Agrupamento que estabeleça uma cooperação permanente com o meio em que 

se insere, criando uma cultura de participação de forma a promover uma imagem forte e de 

prestígio como exemplo de boas práticas, reforçando simultaneamente a identidade do 

agrupamento 

 

▪ Princípio da cultura e identidade do agrupamento  

Desenvolver no Agrupamento a sua cultura. Uma cultura permeável a outras 

culturas dentro da própria entidade organizacional, perspetivando nessas culturas a sua 

identificação e a partilha de alguns dos ideais e valores, de forma a torná-las uma variante 

da cultura da entidade. 

Pretende-se que a identidade do Agrupamento transpareça quando a estratégia 

preconizada se apresente verdadeiramente como a resposta ao diagnóstico estratégico 

preconizado no Agrupamento, na preocupação de construir um projeto educativo a partir das 

vivências propiciadas a toda a comunidade escolar, com base no sentimento de pertença, 

preocupado não só com a construção da sua cultura mas, sobretudo, com a integração das 

várias culturas locais que o integram e que podem vir a integrar, conscientes da apropriação 
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da sua identidade como o elemento fundamental que caracteriza e torna singular essa 

cultura. 

Considera-se pertinente que independentemente de toda a escola ou agrupamento 

ter uma dinâmica organizativa mais ou menos idêntica de entidade para entidade, deva 

existir no agrupamento Pedro Eanes Lobato uma identidade, que a faz ser única para todos 

que nela participam.  

 

 

 2. Plano de resolução 

 

O plano de ação implica o planeamento de todas as ações necessárias para atingir 

um resultado desejado, consciente , de acordo com o que  Guerra (2011), refere:  

É muito importante manter sempre a capacidade de aprender, é muito importante 

percebermos que todos aprendemos com todos, que o conhecimento é compartilhado, que 

ninguém é dono da verdade e que o que fazemos é uma busca permanente de 

conhecimento. (p.1) 

Neste contexto, perspetiva-se um projeto de intervenção para o agrupamento de 

escolas Pedro Eanes Lobato que se pretende conhecedor da realidade, respondendo aos 

seus constrangimentos e atendendo às suas potencialidades, de forma a conseguir que a 

sua comunidade o conheça, identifique e se reveja nele de modo a tornar o agrupamento 

uma entidade promotora e reflexiva de eficácia. 

Neste contexto perspetivam-se quatro questões reveladoras da problemática a ter 

em linha de conta na formulação dos objetivos do projeto de intervenção: 

Como operacionalizar o Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato de modo a 

se apresentar como uma entidade organizacional aprendente? 

Como conferir no Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato a pertinência da 

inclusão escolar? 

Como garantir no Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato a eficácia da 

qualidade do ensino aprendizagem? 

Como promover no Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato a sua cultura e 

identidade? 

As questões apresentadas bem como a perspetiva de consecução dos objetivos 

definidos irão servir de linhas mestras condutoras à elaboração do trabalho de projeto. 

 

 

 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 26 
 

2.1.Áreas  

 

Tendo em conta a caracterização do contexto em que se insere o agrupamento de 

Escolas Pedro Eanes Lobato, bem como a temática que se pretende operacionalizar, são 

delineadas as linhas de ação estratégica, organizadas em quatro áreas de intervenção, 

amplamente articuladas entre si, respetivamente: área da dinâmica organizacional de 

entidade aprendente; área de inclusão escolar; área da dinâmica de qualidade ensino 

aprendizagem e área da dinâmica de cultura e identidade do agrupamento, como se pode 

observar na figura1.1. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Interações entre as áreas de intervenção. 
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2.2. Objetivos específicos  

 

A elaboração deste projeto de intervenção assenta na formulação de um objetivo 

geral que traduz o que se pretende atingir e que se consubstancia no promover com eficácia 

a(s) Cultura(s) e Identidade do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato. 

Em articulação com o objetivo geral delinearam-se os objetivos específicos que 

traduzem os resultados a alcançar para que o objetivo geral possa ser concretizado. 

Os objetivos específicos são evidenciados de acordo com as quatro áreas em que 

assenta a estrutura do projeto. 

Na sequência dos objetivos específicos traçados, são delineados os objetivos 

estratégicos que visam a operacionalização do projeto de intervenção, tendo por base a 

ação e a consecução das metas, a respetiva calendarização com vista à concretização e 

necessária monitorização perspetivando que só consciente desta planificação será 

exequível o criar toda a dinâmica inerente à implementação do projeto de intervenção. 

 

Quadro 1.Operacionalização objetivos específicos/objetivos estratégicos 

 

Áreas Objetivo específico: Objetivos estratégicos: 

 
I. Área: Dinâmica 

Organizacional de 

Entidade Aprendente: 

 

 

1. Definir linhas de ação para uma 

organização escolar com uma 

estrutura e uma dinâmica do sucesso. 

 

1. Promover uma gestão estratégica com 

base numa cultura participativa e de 

responsabilidade;   

2. Dinamizar as práticas de liderança ao 

nível das estruturas de gestão intermédia;  

3. Implementar práticas de racionalização 

dos recursos humanos, físicos, materiais e 

financeiros do agrupamento;  

 

2. Promover práticas conducentes a 

uma operacionalização do 

agrupamento com entidade 

aprendente/Comunidade de 

aprendizagem Profissional 

1. Estimular as comunidades profissionais 

de aprendizagem como forma de refletir 

melhorias de aprendizagem;   

2. Garantir a operacionalização, 

comunicação e difusão do projeto 

educativo; 

 

II. Área: Dinâmica de 

Inclusão Escolar 

 

1. Estimular a inclusão escolar como 

uma dinâmica do agrupamento 

perspetivado como uma entidade 

aprendente. 

1. Desenvolver boas práticas com vista à 

promoção do sucesso dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais;  

2. Assegurar a plena inclusão dos alunos. 

 

III. Área: Dinâmica de 

 

1. Promover o processo de ensino 

1. Definir práticas de implementação da 

organização e do desenvolvimento 
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qualidade ensino-

aprendizagem 

aprendizagem como produtor de 

eficácia no agrupamento 

perspetivado como uma entidade 

aprendente. 

curricular com vista à melhoria efetiva dos 

resultados escolares e à otimização da 

ação educativa.  

2. Promover a aprendizagem dos alunos 

com sucesso e qualidade;  

3. Promover a disciplina e minimizar a 

indisciplina. 

4. Reforçar a articulação Escola- Família 

2. Promover o papel da liderança 

educacional no incentivar da 

concretização das linhas de ação do 

agrupamento enquanto entidade 

aprendente 

1. Dinamizar o papel da liderança 

educacional no processo de melhoria das 

aprendizagens do agrupamento; 

2. Promover a liderança 

distribuída/partilhada como capacidade e 

sustentabilidade para a melhoria da 

comunidade escolar.  

3. Reforçar a liderança do professor em 

contexto de sala de aula. 

 

IV Área: Dinâmica de 

cultura e identidade do 

Agrupamento: 

 

 

1.Reforçar o papel da cultura e 

identidade do agrupamento como 

fatores de eficácia da sua estrutura 

como entidade aprendente. 

 

1.Explicitar a cultura organizacional do 

Agrupamento;  

2.Promover a existência de uma cultura de 

Agrupamento como resposta às 

necessidades da sua comunidade 

educativa;  

3.Criar dinâmicas de promoção da cultura/ 

culturas do Agrupamento.  

 

2. Evidenciar a identidade do 

Agrupamento de Escolas Pedro 

Eanes Lobato. 

 

1. Identificar o projeto educativo como 

documento orientador da identidade do 

 Agrupamento;  

2.Apropriar de mecanismos que permitam 

desenvolver a dinâmica de pertença ao  

Agrupamento. 

 

3. Perspetivar o sentido da evolução 

das práticas do Agrupamento em 

resultado da operacionalização do 

projeto educativo. 

 

1. Dinamizar a avaliação e a regulação da 

atividade do Agrupamento de Escolas 

Pedro Eanes Lobato;   

2. Criar dinâmicas de melhoria da eficácia 

do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes 

Lobato.  

 

Toda a dinâmica do trabalho inerente ao projeto de intervenção foi planificada para 

um contexto espacial específico do agrupamento Pedro Eanes Lobato, dentro de um 

contexto temporal de quatro anos, período de tempo em que se pretende implementar os 

mecanismos operativos considerados fundamentais à implementação do projeto proposto e 
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que paralelemente pressupõem a sua progressiva assimilação na cultura organizacional do 

agrupamento e consequentemente na sua identidade. 

 

2.3. Ações a desenvolver 

  

 As ações a desenvolver estruturam-se numa linha orientadora que alicerçando as 

suas raízes no diagnóstico do Agrupamento, assentam numa participação responsável, 

numa liderança distribuída com vista à consecução da estratégia definida refletindo 

constantemente nas suas práticas e nos seus resultados, no sentido de encontrar caminhos 

e soluções de melhoria.  

Para alcançar os objetivos específicos e os estratégicos propostos, define-se um 

referencial estratégico de acordo com o preconizado na figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.2. Referencial estratégico da promoção da(s) Cultura(s) e Identidade do Agrupamento de Escolas 

Pedro Eanes Lobato 

 

Na concretização deste referencial estratégico há que ter em conta as áreas de 

intervenção prioritárias a privilegiar e as estratégias/atividades a implementar para o 

quadriénio 2013-2017. 
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I. Área: Dinâmica Organizacional de Entidade Aprendente 

 

O Agrupamento é uma entidade que necessita de estar atenta às movimentações 

da sociedade de forma a criar uma dinâmica organizacional que corresponda à sua principal 

missão: o ensino aprendizagem de qualidade.  

A escola tem de estar preparada para responder a novas exigências, a novos desafios, a 
novas necessidades e a novas funções. O problema é que o ritmo de mudança na escola é 
habitualmente mais lento do que as transformações sociais. (Guerra, 2005, p.2) 
 

Perspetivou-se nesta área um referencial estratégico de acordo com a figura 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Referencial estratégico da dinâmica organizacional do Agrupamento 

perspetivado como uma entidade aprendente. 

. 

A concretização do referencial estratégico da dinâmica organizacional de entidade 

aprendente assenta na importância da definição de práticas educativas orientadas para a 

operacionalização do Agrupamento enquanto uma entidade aprendente capaz de refletir 

sobre si própria, de forma responsável, partilhada e assumida e no dinamizar das lideranças 

em contexto educativo, como elemento promotor da dinâmica organizativa estando 

subjacente a participação e a estratégia como fatores essenciais à pertinência e eficácia do 

projeto. 
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Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 31 
 

Nesta dinâmica organizacional considera-se fundamental estabelecer as linhas 

orientadoras que visam paulatinamente criar as condições para tornar o agrupamento Pedro 

Eanes Lobato uma comunidade de aprendizagem profissional de forma a criar nas diversas 

comunidades profissionais (pessoal docente) a capacidade de refletir em conjunto de modo 

a partilhar e consequentemente melhorar a aprendizagem.  

Considera-se assim de acordo com Bolivar (2012), que para se criar uma nova 

cultura de aprendizagem para os alunos, é necessário que se crie também uma cultura de 

aprendizagem para professores. 
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Quadro 2. Referência da operacionalização da área de dinâmica organizacional de entidade aprendente 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Cultura 
Organizacional: 
 

▪ Incipiente cultura 
organizativa nas 
diversas escolas do 
agrupamento; 

1.Definir as 
linhas de ação 
para uma 
organização 
com uma 
estrutura e uma 
dinâmica de 
sucesso. 

1. Promover uma 
gestão estratégica 
com base numa 
cultura participativa 
e de 
responsabilidade.   

1.Elaborar/atualizar 
os documentos 
estruturantes e 
orientadores do 
agrupamento. 

1. Elaboração e monitorização 
permanente da eficácia dos 
documentos estruturantes;  

 
Promover a 
participação e 
reflexão da 
comunidade 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
▪75% de satisfação 
da população 
inquirida. 
 
 
 
 
•Garantir uma 
participação superior 
a 70% nas reuniões 
trimestrais de 
Assembleia de 
Delegados. 
 

 

 
▪ Insuficiente 
articulação entre o 
trabalho desenvolvido 
nos diferentes anos de 
escolaridade e níveis 
de ensino  
 
▪ Ausência de um 
projeto educativo 
atualizado; 

2. Refletir com toda a 
comunidade 
educativa os 
documentos 
orientadores do 
Agrupamento, a 
missão, a visão e os 
valores da 
organização. 

1.Realização de reuniões entre 
o Diretor e Conselho Geral; 
Conselho Pedagógico; Pessoal 
docente; Pessoal não docente; 
Diretor de Turma e 
Encarregados de Educação. 
Assembleia de Turma/ Diretor 
de Turma. 

3.Assegurar os 
mecanismos que 
permitam a 
dinamização da 
liderança distribuída 
como um processo 
de mudança. 

1. Definição de um esquema 

organizacional no agrupamento 
que facilite o trabalho articulado 
e sequencial entre ciclos.  
 
2. Reuniões setoriais do Diretor 
com: Pessoal docente e não 
docente; encarregados de 
educação. 
Realização de assembleias de 
delegados/subdelegados. 

▪Insuficiente 
articulação e 
uniformização dos 
procedimentos e 
práticas dos docentes 
face à indisciplina; 

2. Dinamizar as 
práticas de liderança 
ao nível das 
estruturas de gestão 
intermédia. 
 

1.Assegurar os 
mecanismos que 
permitam a 
dinamização da 
liderança de gestão 
intermédia. 

1.Constituir equipas coesas em 
função das motivações e 
objetivos comuns;  
 
2.Corresponsabilizar as 
lideranças intermédias pela 
consecução dos objetivos a 
atingir;  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 

Âmbito da Gestão / 

Liderança: 

 

▪Reduzida liderança 
dos órgãos de gestão 
intermédia e 
corresponsabilização 
dos diferentes pares. 
 

1.Definir as 
linhas de ação 
para uma 
organização 
com uma 
estrutura e uma 
dinâmica de 
sucesso. 

2. Dinamizar as 
práticas de liderança 
ao nível das 
estruturas de gestão 
intermédia. 
 

1.Assegurar os 
mecanismos que 
permitam a 
dinamização da 
liderança de gestão 
intermédia. 

3. Promoção e valorização das 
coordenações de ano na gestão 
pedagógica das áreas 
curriculares disciplinares, como 
núcleos dinamizadores de 
equipas pedagógicas;  
 
4.Organização de workshops de 
liderança para coordenadores 
de departamento e escola. 
 
5.Criação de espaços mensais 
de trabalho em comum e em 
regime de voluntariado; 
 
6.Uniformização de práticas e 
documentos que facilitam a 
supervisão e monitorização das 
práticas educativas. 

 
 
 
 
▪Existência de 
lideranças 
intermédias ativas 
em todos os setores 
de gestão do 
Agrupamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Gestão otimizada 
dos recursos 
humanos em todas 
as escolas do 
Agrupamento. 
 

3. Implementar 
práticas de 
racionalização dos 
recursos humanos, 
físicos, materiais e 
financeiros do 
agrupamento. 
 

1.Gerir racionalmente 
os recursos humanos 
do Agrupamento 
otimizando o 
funcionamento dos 
serviços. 

1.Rentabilização dos recursos 
do Agrupamento respeitando os 
critérios de distribuição de 
serviço. 
 
2. Formulação de orientações 
sobre as tarefas a desenvolver 
em cada área/serviço;  
 
3. Agilizar procedimentos e 
normas de serviço  
 
4. Apoio e facilitação na 
formação de pessoal docente e 
não docente, de acordo com as 
suas necessidades e as 
identificadas para o 
desenvolvimento da missão.  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 Cultura 
Organizacional: 

 
 
▪ Falta de 
comunicação 
atempada e eficaz 
com o pessoal não 
docente (em particular, 
aos assistentes 
operacionais). 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
 

▪Escassos recursos 
financeiros; 
 
 • Perda gradual do 
poder económico das 
famílias. 
 

1.Definir as 
linhas de ação 
para uma 
organização 
com uma 
estrutura e uma 
dinâmica de 
sucesso. 

3. Implementar 
práticas de 
racionalização dos 
recursos humanos, 
físicos, materiais e 
financeiros do 
agrupamento. 
 

2.Gerir os recursos 
físicos e materiais do 
Agrupamento de 
forma a responder de 
forma eficaz e 
eficiente às 
necessidades. 

1. Intervenção em situações de 
manutenção física dos espaços 
e equipamentos na escola 2º e 
3º ciclo Pedro Eanes Lobato; 
 
2. Adaptação dos espaços 
existentes face às exigências 
pedagógicas;  
 
3. Dinamização dos recreios da 
escola 2º e 3º ciclo Pedro Eanes 
Lobato;  
 
4. Aquisição de materiais 
pedagógico/didáticos, sob 
propostas dos departamentos 
curriculares, respeitando todos 
os níveis de ensino e de acordo 
com as verbas disponíveis, 
priorizando a urgência dos 
materiais solicitados. 
 

• Garantir o 
cumprimento das 
normas de 
segurança vigentes 
em todas as escolas 
do Agrupamento.  

 
 
 
 
 
• Humanização dos 
espaços estimulando 
um clima de escola 
potenciador de um 
sentimento de 
pertença e 
identidade 
 
 
 
 
• Práticas de gestão 
estratégica, 
patrimonial, 
administrativa e 
financeira 
sustentável em todo 
o Agrupamento 

3. Gerir os recursos 
financeiros 
disponíveis no 
Agrupamento. 

1.Gerir com rigor o orçamento; 
 
2. Privilegiar a implementação 
das normas legalmente 
estabelecidas para a aquisição 
de materiais e equipamentos;  
 
3. Criar e manter em 
funcionamento um Sistema de 
Controlo Interno administrativo e 
financeiro que envolva todo o 
Agrupamento; 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

Cultura 
Organizacional: 
 

▪Escassos recursos 
financeiros; 
 
 • Perda gradual do 
poder económico das 
famílias. 
 

 

1.Definir as 
linhas de ação 
para uma 
organização 
com uma 
estrutura e uma 
dinâmica de 
sucesso. 

3. Implementar 
práticas de 
racionalização dos 
recursos humanos, 
físicos, materiais e 
financeiros do 
Agrupamento. 
 

3. Gerir os recursos 
financeiros 
disponíveis no 
Agrupamento 

4. Elaboração de um plano de 
despesas prioritárias 
decorrentes dos planos de ação 
das estruturas intermédias ou 
serviços;  
 
5.Candidatura do Agrupamento 
a projetos diversificados;  
 
6. Concluir a inventariação dos 
recursos materiais;  
 
7. Inventariar as necessidades 
dos JI e escolas do 
Agrupamento. 

• Consolidar a 
sustentabilidade do 
Agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Consolidar no 
Agrupamento uma 
comunidade de 
aprendizagem 
profissional;  
 
 
 
• Criar um 
Agrupamento como 
uma unidade básica 
de formação e 
inovação. 
 

Cultura 
Organizacional: 
 

▪ Reduzido trabalho 
cooperativo entre os 
professores;  
 
 

2. Promover 
práticas 
conducentes a 
uma 
operacionalizaçã
o do 
agrupamento 
com entidade 
aprendente/ 
Comunidade de 
Aprendizagem 
Profissional 

1. Estimular as 
comunidades 
profissionais de 
aprendizagem como 
forma de refletir  
melhorias de 
aprendizagem do 
Agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promover a 
formação 
centrada no 
agrupamento: 
Aumento dos 
conhecimentos e 
competências dos 
docentes;  

1. Criar condições para um 
clima de estímulo aos processos 
de aprendizagem;  
 
2. Papel do Diretor e das 
lideranças intermédias como 
impulsionadores das 
comunidades profissionais de 
aprendizagem;  
 
3. Gestão de espaços e tempos 
próprios;  
 
4. Estabelecer/ manter 
parcerias/ encontros com 
agentes externos  
ao agrupamento;  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

  Cultura 
Organizacional: 
 

▪ Reduzido trabalho 
cooperativo entre os 
professores;  
 
 
▪ Reduzidas ações de 
formação que 
respondam às 
necessidades  
identificadas pelo 
pessoal não docente;  
 
 
▪ Descrédito da 
imagem e perda 
progressiva da 
autoridade do 
professor. 
 

2. Promover 
práticas 
conducentes a 
uma 
operacionalizaçã
o do 
agrupamento 
com entidade 
aprendente/ 
Comunidade de 
Aprendizagem 
Profissional 

1. Estimular as 
comunidades 
profissionais de 
aprendizagem como 
forma de refletir  
melhorias de 
aprendizagem do 
Agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promover a 
formação 
centrada no 
agrupamento: 
.Aumento dos 
conhecimentos e 
competências dos 
docentes;  
 
 

 5. Realização de formação em 
contexto de grupo disciplinar de 
acordo com as necessidades 
desse grupo alvo;  
 
6. Realização de encontros 
como “ comunidades de prática”  
 
7. Realização de ações de 
formação/ encontros/ workshops 
do pessoal não docente 
promovidos pelo pessoal 
docente do agrupamento;  
 
8. Dinamização de 
ações/colóquios de 
sensibilização e formação sobre 
temas considerados pertinentes;  
 
9. Estabelecer redes com outras 
comunidades de aprendizagem 
profissional. 

• Criar um 
Agrupamento como 
uma unidade básica 
de formação e 
inovação. 
 
 
 
Promover novas 
práticas educativas 
em todas as escolas 
do Agrupamento. 
 
 
• Desenvolver uma 
ética que apoie a 
aprendizagem dos 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
•Melhorar a 
comunicação entre os 
vários intervenientes 
do processo 
educativo. 
 
 

2. Garantir a 
operacionalização e 
comunicação interna 
no Agrupamento.  
 

1.Garantir a reflexão 
da Missão e Visão de 
forma participada: 
 

1. Fomentar o recurso às novas 
tecnologias;  
 
2. Manutenção do sistema de 
intranet atualizado, contendo 
apenas os documentos modelo 
aprovados e em utilização, bem 
como os documentos 
estruturantes;  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente estratégia 
de veiculação da 
informação interna e 
externa;  
 

2. Promover 
práticas 
conducentes a 
uma 
operacionalizaçã
o do 
agrupamento 
com entidade 
aprendente/ 
Comunidade de 
Aprendizagem 
Profissional 

2. Garantir a 
operacionalização e 
comunicação interna 
no Agrupamento.  
 
 
 
 
 
 

1.Garantir a reflexão 
da Missão e Visão de 
forma participada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Elaboração de planos de 
comunicação e de acolhimento 
nos vários níveis de 
organização;  
 
4. Divulgação do organigrama 
do agrupamento, funcionamento 
dos serviços, valores, missão e 
visão no início de cada ano 
letivo;  
 
5. Planificação atempada de 
todas as reuniões de avaliação, 
gerais de professores, conselho 
pedagógico, conselho de 
docentes, com coordenadores 
de estabelecimento e outras, 
divulgando um cronograma no 
início de cada ano letivo;  
 
6. Manutenção dos placards 
informativos atualizados e com 
informação pertinente;  
 
7. Criação de E-mails 
institucionais para todos os 
docentes do agrupamento;  
 
8. Criação de uma base de 
dados on-line;  
 
9 Organização da base de 
dados para ser utilizada pelos 
diferentes níveis de ensino do 
Agrupamento;  

 
Melhorar a 
comunicação entre 
os vários 
intervenientes do 
processo educativo 
 
 
 
Garantir o fácil 
acesso de todos os 
docentes aos 
materiais 
necessários.  

 
 
Estabelecer um 
organigrama de 
funcionamento do 
Agrupamento, claro 
e com lideranças 
intermédias fortes. 

 

 

 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 38 
 

I-
 Á

re
a

 d
e
 d

in
â
m

ic
a
 o

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a
l 
d

e
 e

n
ti

d
a
d

e
 a

p
re

n
d

e
n

te
 

Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente estratégia 
de veiculação da 
informação interna e 
externa;  
 

2. Promover 
práticas 
conducentes a 
uma 
operacionalizaçã
o do 
agrupamento 
com entidade 
aprendente/ 
Comunidade de 
Aprendizagem 
Profissional 

2. Garantir a 
operacionalização e 
comunicação interna 
e externa. 
 
 
 
 
 
 

1.Garantir a reflexão 
da Missão e Visão de 
forma participada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Designação dos 
administradores de cada nível 
de ensino;  
 
11. Formação para 
administradores da plataforma/ 
base de dados;  
 
12. Promoção da utilização da 
base de dados por todos os 
professores do agrupamento e, 
posteriormente, por alunos, pais 
e E:Educação;  
 
13. Organização de reuniões 
com o pessoal não docente, 
uma vez por trimestre;   
 
14. Promoção de reuniões com 
os delegados de turma;   

 

 

 
Melhorar a 
comunicação entre 
os vários 
intervenientes do 
processo educativo. 
 
 
 
 
Estabelecer um 
organigrama de 
funcionamento do 
agrupamento, claro 
e com lideranças 
intermédias fortes. 

 
 
 
 
Operacionalizar a 
comunicação interna 
e externa em todas 
as escolas do 
Agrupamento. 

 

2. Garantir a 
operacionalização e 
comunicação interna 
e externa. 
 
 

2. Garantir 
implementação de 
um Plano de 
Comunicação 
externa, através do 
acompanhamento e 
dinamização do 
processo. 
 
 
 
 

1. Organização do site do 
Agrupamento, com informação 
de todas as atividades 
desenvolvidas nas escolas;   
 
2. Organização de encontros 
periódicos entre os 
representantes de pais e 
encarregados de educação e o 
órgão de gestão;  
 
3. Organização de encontros 
periódicos entre os parceiros do 
agrupamento e o órgão de 
gestão.  
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II. Área: Dinâmica de Inclusão Escolar 

 

Perspetivou-se nesta área um referencial estratégico de acordo com a figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Referencial estratégico da dinâmica de inclusão escolar no Agrupamento. 

 

A concretização do referencial estratégico da dinâmica da inclusão escolar assenta 

na importância da definição de práticas educativas sustentáveis que visem a promoção do 

sucesso educativo dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, bem como a 

diversificação de oferta educativa que no seu global permitam a inclusão escolar. 

Como elemento promotor da dinâmica organizativa está subjacente a participação 

de todos, a liderança distribuída e uma estratégia bem definida à pertinência e eficácia do 

projeto. 

 

 

 

 

 

Participação Liderança Estratégia 

Dinâmica de 

Inclusão Escolar 

Práticas educativas orientadas para a 

promoção do sucesso educativo dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais;  

. 

Práticas educativas conducentes a uma a 

plena inclusão dos alunos no Agrupamento 

. 

 

Promoção da Cultura e Identidade do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
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Quadro 3. Referência da operacionalização da área de dinâmica de inclusão escolar no Agrupamento 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendizage
m: 

 
▪Dificuldades na 
articulação entre os 
Docentes da 
Educação Especial e o 
Docente titular da 
disciplina para a 
concretização de 
algumas tarefas 
académicas propostas 
aos alunos; 
    

 

▪ Falta de eficácia das 
Medidas Educativas 
aplicadas 
(Adequações 
Curriculares / 
Adequações no 
Processo de 
Avaliação); 
 

1. Estimular a 
inclusão escolar 
como uma 
dinâmica do 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 
 

1. Desenvolver boas 
práticas com vista à 
promoção do 
sucesso dos alunos 
com Necessidades 
Educativas 
Especiais;  
 
 
 
 
 

1. Articular entre a 
Educação Especial e a 
Direção no sentido de 
encontrar as respostas 
adequadas aos alunos 
com NEE de carácter 
permanente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaboração de planos 
concertados e contextualizados;  
 
2. Promoção de ações/ colóquios 
de sensibilização e reflexão sobre 
os processos de inclusão dos 
alunos com Necessidades 
Educativas Especiais; 
 

 
 

 
Garantir que 
100% dos 
alunos com 
necessidades 
educativas 
especiais são 
alvo de 
intervenção.  

 
 
 
 

 2. Disponibilizar 
recursos fundamentais 
para a inclusão de 
alunos com NEE de 
carácter permanente.  
(Ministério da 
Educação);  
 

1. Incentivar a intervenção 
precoce;  
 

   
3. Mobilizar esforços 
para dotar o 
agrupamento de 
técnicos especializados 
e auxiliares de ação 
educativa em número 
suficiente para atender 
à especificidades de 
cada aluno. 

 
1. Garantir a flexibilização do 
horário letivo. 
  
2. Proporcionar complementos da 
carga horária semanal com 
atividades promotoras do 
desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais, 
funcionais, nomeadamente nas 
áreas de música, artes e ofícios e 
educação física 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

  ▪ Dificuldade em 
gerir a diferenciação 
pedagógica: alunos 
com CEI versus 
alunos com currículo 
comum;  
 
 
 ▪ Dificuldade de 
entendimento sobre 
os processos de 
avaliação que se 
aplicam aos alunos 
com Adequações e 
aos alunos com CEI. 
 
 
 
 
▪Incipiente cultura 
organizacional do 
agrupamento de 
estabelecer parcerias 
com entidades que 
proporcionem 
respostas aos alunos 
que atinjam os 15 
anos de idade. 

1. Estimular a 
inclusão escolar 
como uma 
dinâmica do 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 
 

1. Desenvolver boas 
práticas com vista à 
promoção do 
sucesso dos alunos 
com Necessidades 
Educativas 
Especiais;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

4. Promover da 
utilização das novas 
tecnologias de 
informação na sala de 
aula para os alunos 
com NEE de carácter 
permanente, como um 
recurso/instrumento de 
pedagogia ativa e 
diferenciada.  
 
 
 
 
5. Promover de 
atividades que 
permitam a 
concretização do Plano 
Individual de 
Transição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estabelecer parcerias com 
empresas visando o estágio dos 
alunos NEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assegurar a plena 
inclusão dos alunos 
no Agrupamento;  
 
Promoção do 
sucesso e da 
igualdade de 
oportunidades;  
 
 

 
 
Garantir a todos os 
alunos com CEI o 
acesso a um estágio 
de preparação para 
a vida ativa, no 
âmbito do seu PIT;  
 
 
Monitorizar a 
organização e o 
funcionamento do 
ensino da Educação 
Especial no 
Agrupamento. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

  1. 
Ensino/Aprendiz
agem: 

 

 ▪ Diminuição do 

interesse dos 
alunos pela escola.  
 

1. Estimular a 
inclusão escolar 
como uma 
dinâmica do 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 
 

2. Assegurar a plena 
inclusão dos alunos. 

1. Diversificar a oferta 

formativa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sinalização de todas as 
situações passíveis de 
intervenção;  
 
2. Criação de ofertas educativas 
alternativas de acordo com as 
necessidades diagnosticadas, 
nomeadamente criação de 
Cursos de Educação e 
Formação, nível 1 e 2;  
  
3. Estabelecer parcerias com 
empresas visando a realização 
de estágios.  

 
 
Atingir a meta de 0% 
de abandono 
escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir estágio a 
todos os alunos que 
se encontrem em 
condições de o 
frequentar. 
 
 
 
 

 
2. Concretizar e 
articular estratégias de 
prevenção e 
intervenção em 
parceria com outras 
instituições 
comunitárias em várias 
vertentes: problemas 
de aprendizagem; 
comportamentos de 
risco; saúde; 
integração social. 

 
1. Reforçar uma cobertura de 
apoios aos alunos;  
Atenção do Diretor de Turma; 
Acompanhamento em Tutorias; 
Acompanhamento pelo GAAF; 
 
2. Fomentar a comunicação 
Escola/Encarregados de 
Educação; 
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III. Área: Dinâmica da qualidade do ensino aprendizagem 

 

 O Agrupamento cada vez mais, deve preocupar-se por definir dinâmicas de ensino 

aprendizagem assentes no domínio do aprender a conhecer, do aprender a fazer e o de 

aprender em viver em sociedade, como refere Delors (1996), “ Aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver com os outros.” (p.89) 

 Perspetivou-se nesta área um referencial estratégico de acordo com a 

figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Referencial estratégico da dinâmica da qualidade do ensino aprendizagem no 

Agrupamento. 

A concretização do referencial estratégico da dinâmica da qualidade do ensino 

aprendizagem assenta na criação de mecanismos que visem definir práticas de 

implementação da organização e do desenvolvimento curricular com vista à melhoria efetiva 

dos resultados escolares, promovendo a aprendizagem dos alunos com qualidade e 

sucesso de forma calma e com a articulação com a família. 

Explicita-se neste contexto a importância da liderança educacional como garante da 

melhoria das aprendizagens do Agrupamento. Tal como refere Bolivar (2012), se, a primeira 

responsabilidade do estabelecimento de ensino for a necessidade de garantir o sucesso 

educativo a todos os alunos, a direção escolar terá, inevitavelmente, que melhorar a 

qualidade de ensino aprendizagem que oferece na escola. 

Participação Liderança Estratégia 

Dinâmica da 

qualidade do ensino 

aprendizagem 

O processo de ensino aprendizagem como 

produtor de eficácia no agrupamento 

perspetivado como uma entidade 

aprendente. 

 

Promoção da Cultura e Identidade do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

A liderança educacional no incentivar da 

concretização das linhas de ação do 

agrupamento enquanto entidade aprendente 
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Quadro 4. Referência da operacionalização da área de dinâmica da qualidade ensino aprendizagem no Agrupamento 

II
I-

 Á
re

a
 d

e
 d

in
â
m

ic
a
 d

a
 q

u
a
li
d

a
d

e
 e

n
s
in

o
 a

p
re

n
d

iz
a
g

e
m

 

Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiz
agem: 

   •. A taxa de 
sucesso, em 
comparação com 
os resultados a 
nível nacional, 
evidencia valores 
abaixo da média; 
 
• A taxa de 
sucesso externo 
ser muito inferior 
à taxa de sucesso 
interno nos três 
ciclos de 
escolaridade. 
 

▪ Articulação 
interdisciplinar 
pouco 
aprofundada;  
 
 
▪ Deficiente 
articulação 
disciplinar a nível 
vertical. 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

1. Definir práticas de 
articulação do 
desenvolvimento 
curricular com vista 
à melhoria efetiva 
dos resultados 
escolares e à 
otimização da ação 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promover a análise e 

reflexão continuada 

relativa aos resultados 

da avaliação 

externa/interna.  

 

1. Realização no Conselho 

Pedagógico de um estudo sobre 

o sucesso escolar;  

 

• Promoção do 

sucesso educativo 

em todos os 

Departamentos do 

Agrupamento. 

 
 
 
•. Aumentar em 20 
% a taxa de sucesso 
interno em todos os 
ciclos do 
Agrupamento 
 
 
• Aumentar em 20 % 
a taxa de sucesso 
externo nos três 
ciclos de 
escolaridade 
 (Português e 
Matemática) 

2. Promover o 

procedimento de 

realização de avaliação 

diagnóstica no início de 

cada ciclo escolar. 

1.Elaboração de avaliação 

diagnóstica de forma a detetar, 

o mais cedo possível, 

dificuldades.  

 

3. Promover a 

elaboração do perfil do 

aluno no final de cada 

ciclo de escolaridade. 

1.Elaboração do perfil de aluno 

do final de cada ciclo. 

 

4. Favorecer um 

percurso sequencial e 

articulado dos alunos 

abrangidos pela 

escolaridade obrigatória 

nos estabelecimentos de 

ensino do agrupamento. 

1.Reunião entre educadores de 
infância e docentes do 1º ano do 
ensino básico;  
 
2. Reunião de Coordenadores 
de Conselho de Docentes com 
os Coordenadores de LP e 
Matemática; 
 
3.Reunião dos professores de 4º 
ano com os Diretores de Turma 
de 5º Ano; 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiz
agem: 
 

  •. A taxa de 
sucesso, em 
comparação com 
os resultados a 
nível nacional, 
evidencia valores 
abaixo da média;  
 
• A taxa de 
sucesso externo 
ser muito inferior à 
taxa de sucesso 
interno nos três 
ciclos de 
escolaridade;  
 
▪ Articulação 
interdisciplinar 
pouco 
aprofundada;  
 
▪ Deficiente 
articulação 
disciplinar a nível 
vertical. 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

1. Definir práticas de 
articulação do 
desenvolvimento 
curricular com vista 
à melhoria efetiva 
dos resultados 
escolares e à 
otimização da ação 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Favorecer um 
percurso sequencial e 
articulado dos alunos 
abrangidos pela 
escolaridade 
obrigatória nos 
estabelecimentos de 
ensino do 
agrupamento. 

4.Continuação da 
implementação do Programa 
Transição;  
 
5. Divulgação do trabalho 
desenvolvido ao nível do pré-
escolar e 1º ciclo na escola de 
2º e 3º ciclo;  
 
6. Atividades do Plano anual 
que promovam a interligação 
dos ciclos. 

 

 
 
 
Melhorar em 20% a 
qualidade do 
sucesso escolar, 
aumentado o 
número de alunos 
incluídos no TOPEL;  

 

5. Reforçar a 
articulação 
interdisciplinar. 

1.Dinamização de atividades em 
contexto de sala de aula;  

6. Implementar a 
articulação entre as 
escolas do 
agrupamento. 

1.Reuniões para aferir critérios e 
procedimentos idênticos para 
todas as escolas do 
agrupamento;  
 
2.Promover atividades 
pedagógicas e lúdicas entre as 
diversas escolas. 

7. Definir o trabalho a 
realizar em contexto 
de grupo/Turma de 
acordo com as 
características dos 
alunos que 
constituem as turmas. 

1.Definição de estratégias 
diferenciadas para os alunos do 
grupo turma 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiz
agem: 
  

▪ Articulação 
interdisciplinar 
pouco 
aprofundada;  
 
▪ Deficiente 
articulação 
disciplinar a nível 
vertical. 
 
▪Falta de hábitos 
de trabalho e 
métodos de 
estudo expressa 
por uma grande 
parte dos alunos; 

 
 
 
 
 
▪Dificuldades ao 
nível da literacia 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

1. Definir práticas de 
articulação do 
desenvolvimento 
curricular com vista 
à melhoria efetiva 
dos resultados 
escolares e à 
otimização da ação 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 

8. Valorizar o trabalho 
dos conselhos de 
turma e de 
departamento 
curricular. 

1• Reconhecimento das boas 
práticas, utilizando-as como 
modelos e divulgando-as;  
 
 2•Desenvolvimento do projeto 
de Autoformação: formação em 
trabalho colaborativo;  
 
3. Criação de espaços comuns 
de trabalho para reuniões de 
trabalho;  
 
4. Elaboração de materiais por 
parte dos docentes em contexto 
de partilha, formando um banco 
de recursos. 
 

 
• Promoção do 
sucesso educativo 
realizado por todos 
os Departamentos 

 
 
 
 
•. Aumentar em 20 
% a taxa de sucesso 
interno em todos os 
ciclos do 
Agrupamento 
 
• Aumentar em 20 % 
a taxa de sucesso 
externo nos três 
ciclos de 
escolaridade 
 (Português e 
Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Articular as 
atividades de 
complemento/enrique
cimento curricular 
com o trabalho 
realizado no grupo/ 
Turma. 

1.Sensibilizar os alunos e os 
encarregados de educação para 
a sua frequência. 

 
2.Promover a 
aprendizagem dos 
alunos com sucesso 
e qualidade 
 
 
 

1. Promover a 

aquisição de saberes. 

 

 

 

 

1. Dinamização regular de 
atividades de escrita, leitura e 
oralidade, intra e interescolas. 
 
2. Promoção de atividades do 
BE/CRE dirigidas a todos os 
alunos; 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 

▪Falta de hábitos 

de trabalho e 

métodos de 

estudo expressa 

por uma grande 

parte dos alunos;  

 
 
 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

2.Promover a 
aprendizagem dos 
alunos com sucesso 
e qualidade 
 

2. Promover 
situações que 
demonstram atitudes 
de autonomia, 
responsabilidade, 
partilha e cidadania. 

1.Valorização do mérito 
académico e cívico, criando o 
“Quadro de Mérito Cívico”, de 
forma a promover atitudes 
altruístas/solidárias meritórias. 

 

 
 
 
 
 
Melhorar em 20% a 
qualidade do 
sucesso escolar, 
aumentado o 
número de alunos 
incluídos no TOPEL; 

3. Implementar a 
diferenciação do 
ensino e das práticas 
pedagógicas 

1. Constituição de turmas de 
alunos de Português Língua 
Não Materna. 5º e 6º ano; 
  
2. •Constituição da turma mais 
no 5º ano;   
 
3. Continuação da 
implementação das turmas 
ninho;  
 
4. Reforço do apoio pedagógico/ 
tutorias;  
5.Alargamento sustentado da 
oferta educativa CEF; PIEF; 

4. Construir 
instrumentos de 
avaliação adequados 
às estratégias de 
trabalho utilizadas 

1.Adequação dos instrumentos 
de avaliação às atividades 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

Cultura 

Organizacional: 

 

▪ Insuficiente 
articulação e 
uniformização dos 
procedimentos e 
práticas dos 
docentes face à 
indisciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 
 

▪Problemas de 
comportamento/ 

indisciplina 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

3. Promover a 
disciplina e 
minimizar a 
indisciplina. 

1. Promover a 
disciplina: Criação de 
mecanismos de 
monitorização para 
apoio à 
implementação de 
um clima de 
convivência e 
confiança entre todos 
os elementos da 
comunidade escolar 

1•Definição dos princípios e os 
procedimentos de atuação com 
base na legislação vigente/ 
documentos estruturantes do 
agrupamento.  
 
2▪Promoção de Assembleias de 
Delegados de Turma (2º e 3º 
ciclos) e de Assembleia de 
turma (1º ciclo). 
 
3. Promoção de reuniões entre 
a Direção e os Representantes 
de Pais e Encarregados de 
Educação 
 
4. Whorkshops de Diretores de 
Turma;  
 
5•Participação e contributo dos 
pais/encarregados de educação 
em diferentes momentos de 
aprendizagem;  
 
6•Reconhecimento, divulgação 
e valorização pública de 
comportamentos meritórios. 
 
7. Reforço da 
segurança/vigilância nos 
espaços comuns durante os 
intervalos;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diminuir 20% dos 
casos de indisciplina 
e mau 
comportamento no 
Agrupamento. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 

 ▪Problemas de 

comportamento/ 

indisciplina 

 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

3. Promover a 
disciplina e a 
segurança e 
minimizar a 
indisciplina. 

1. Promover a 
disciplina e a 
segurança: Criação 
de mecanismos de 
monitorização para 
apoio à 
implementação de 
um clima de 
convivência e 
confiança entre todos 
os elementos da 
comunidade escolar 

8. Promoção de ações de 
prevenção de riscos e 
acidentes.  
 
9. Realização de exercícios de 
evacuação e simulacro. 
  
10. Continuação e reforço da 
cooperação com a PSP no 
âmbito do Projeto Escola 
Segura;  
 
11. Promoção do exercício 
físico orientado como forma de 
desenvolvimento da condição 
física e de saúde.  
 
12. Promoção de iniciativas 
com vista a melhorar as 
condições de higiene e asseio 
nas zonas comuns. 
 
13. Conceptualizar a Ludoteca 
como espaço de lazer e 
convívio: 

 
 
 
 
Diminuir 20% dos 
casos de indisciplina 
e mau 
comportamento no 
Agrupamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Combater a 
indisciplina:  
Criação de 
mecanismos de 
monitorização para 
apoio à mediação e 
resolução de conflitos 

1• Desenvolvimento de ações 
de sensibilização e workshops 
na área da mediação de 
conflitos para alunos, docentes 
e assistentes operacionais;  
 
2. Reconceptualização do 
Projeto Sala de Intervenção 
Pedagógica;    
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

1. 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 

▪Problemas de 

comportamento/ 

indisciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Organizacional:  

▪ Fraco 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação, ao 

nível do 2º e 3º 

ciclo, no percurso 

escolar dos seus 

educandos e na 

vida da escola. 

  

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

3. Promover a 
disciplina e 
minimizar a 
indisciplina. 

2. Combater a 
indisciplina:  
Criação de 
mecanismos de 
monitorização para 
apoio à mediação e 
resolução de conflitos 

3. Apoio a todas as atividades 
desenvolvidas no âmbito do 
Gabinete de Apoio ao Aluno e 
Família (GAAF);  
 
4. Responsabilização de um 

dos adjuntos da direção pelo 
acompanhamento do trabalho 
a desenvolver pelo GAAF;  
 
5. Desenvolvimento de um 
projeto de tutorias, no âmbito 
da ação do GAAF, extensível 
aos três ciclos de ensino, para 
acompanhamento das 
situações mais complexas;  
 
6. Reforço ou estabelecimento 
de protocolos com instituições 
com experiência na matéria e 
que contribuam para a 
resolução destes problemas; 

 
 
 
Diminuir 20% dos 
casos de indisciplina 
e mau 
comportamento no 
Agrupamento.  
 

4. Reforçar a 
articulação escola- 
família.  

1. Desenvolver 
processos de 
comunicação e de 
partilha de 
responsabilidades 
entre todos os 
intervenientes no 
processo educativo.  
 

1. Receção aos Encarregados 
de Educação, no início do ano 
letivo, com a presença do 
órgão de gestão;  
 
2. Manutenção de um contacto 
regular e eficaz entre os 
professores titulares de turma/ 
diretores de turma e os 
encarregados de educação;  
 
 

Corresponsabilizar 
os Encarregados de 
Educação no 
percurso escolar dos 
seus educandos;  
 
Aumentar em 30% a 
participação dos 
Encarregados de 
educação nas 
reuniões;  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

Cultura 

Organizacional:  

▪Desvalorização 

da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias;  
 
▪ Pouco 
envolvimento e 
participação dos 
encarregados de 
educação nas 
atividades 
culturais 
promovidas pela 
Escola, sobretudo 
a partir do 2.º 
ciclo. 

1. Promover o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
como produtor 
de eficácia no 
agrupamento 
perspetivado 
como uma 
entidade 
aprendente. 

4. Reforçar a 
articulação escola- 
família.  

1. Desenvolver 
processos de 
comunicação e de 
partilha de 
responsabilidades 
entre todos os 
intervenientes no 
processo educativo.  
 
 
 

3. Desenvolvimento de 
iniciativas tendo em vista a 
participação ativa dos pais e 
encarregados de educação na 
vida escolar;  
 
4. Continuação da promoção do 
envolvimento das associações 
de encarregados de educação 
nas tomadas de decisão;  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assegurar uma 
participação ativa 
nas estruturas do 
Agrupamento, de 
acordo com o 
estipulado no 
Regulamento 

Interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Garantir a 
informação regular e 
atempada aos pais e 
encarregados de 
educação relativa a 
aspetos relacionados 
com a vida escolar 
dos seus educandos 
e sobre as iniciativas 
promovidas pelo 
agrupamento.  
 
 
 
 
 

 
1. Organização de encontros 
periódicos com os 
representantes de pais e 
encarregados de educação;  
 
2. Disponibilização do órgão de 
gestão para participar na 
assembleia geral de pais e 
encarregados de educação;  
 
3. Disponibilização de espaços 
para o desenvolvimento de 
iniciativas de interesse para os 
pais/encarregados de educação. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 
▪ A supervisão 
pedagógica não 
ser uma 
estratégia 
formativa para a 
melhoria do 
processo ensino 
aprendizagem. 

 
2. Promover o 
papel da 
liderança 
educacional no 
incentivar das 
linhas de ação 
do agrupamento 
enquanto 
entidade 
aprendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dinamizar o papel 
da liderança 
educacional no 
processo de 
melhoria das 
aprendizagens do 
agrupamento. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Estabelecer de 
metas e expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Estabelecer no Conselho 
Pedagógico os objetivos e as 
metas relevantes e 
mensuráveis que assegurem 
a concretização da visão do 
agrupamento;  
 
2. Comunicar a todas as 
partes e acompanhar o 
processo. 

 
 
 
Implementar a 
supervisão 
pedagógica como 
uma estratégia 
formativa para a 
melhoria do 
processo ensino 
aprendizagem em 
todas as escolas do 
Agrupamento. 

 
2. Distribuir os 
recursos de forma 
estratégica; 
 
3. Planificar, 
coordenar e avaliar o 
ensino do currículo;  
Supervisão 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Articulação dos recursos 
tempo e financiamento com 
as prioridades e objetivos do 
ensino. 
 
1. Implementação r em todo o 
Agrupamento as práticas de 
ensino acordadas;  
 
2. Visitas regulares às salas 
de aula com fornecimento do 
respetivo feedback formativo 
aos docentes; 
  
3. Supervisão direta do  
currículo, mediante a 
coordenação entre os 
professores. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 
▪ A supervisão 
pedagógica não 
ser uma 
estratégia 
formativa para a 
melhoria do 
processo ensino 
aprendizagem. 

2. Promover o 
papel da 
liderança 
educacional no 
incentivar das 
linhas de ação 
do agrupamento 
enquanto 
entidade 
aprendente. 

1. Dinamizar o papel 
da liderança 
educacional no 
processo de 
melhoria das 
aprendizagens do 
agrupamento. 

4. Promover a 
participação na 
aprendizagem e no 
desenvolvimento dos 
professores. 

1. Promoção e participação em 
oportunidades formais ou 
informais para a aprendizagem 
profissional; 

 
 
  
Implementar um 
clima de liderança 
distribuída em todos 
os setores do 
Agrupamento. 

 
5. Assegurar um 
ambiente estruturado 
e de apoio. 
 

1. Organização dos tempos 
letivos de forma a reduzir 
tempos de espera; 
 
2. Promoção de um ambiente 
estruturado nas aulas;  
 
3. Promoção de relações de 
confiança entre os órgãos de 
gestão; pessoal docente e não 
docente, alunos e encarregados 
de educação. 

2. Promover a 
liderança 
distribuída/partilhada 
como capacidade e 
sustentabilidade 
para a melhoria da 
comunidade escolar.  

1. Corresponsabilizar 
os intervenientes na 
melhoria da 
comunidade escolar. 

1. Estabelecer um ambiente que 
permita aos pessoal docente e 
não docente construir e 
negociar significados que 
conduzam aos objetivos 
comuns; 
 
2. Proporcionar a todos os 
intervenientes a aprendizagem 
para se atingir os objetivos 
comuns;  
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 Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Ensino/Aprendiza
gem: 

 
▪ A supervisão 
pedagógica não 
ser uma 
estratégia 
formativa para a 
melhoria do 
processo ensino 
aprendizagem. 
 
 
▪ Descrédito da 
imagem e perda 
progressiva da 
autoridade do 
professor. 

2. Promover o 
papel da 
liderança 
educacional no 
incentivar das 
linhas de ação 
do agrupamento 
enquanto 
entidade 
aprendente. 

2. Promover a 
liderança 
distribuída/partilhada 
como capacidade e 
sustentabilidade 
para a melhoria da 
comunidade escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Garantir que todos os 
intervenientes no processo têm o 
direito de trabalhar como líder;  
 
4.Garantir a distribuição de poder 
e autoridade  

 
 
 
 
 
  
Implementar um 
clima de liderança 
distribuída em todos 
os setores do 
Agrupamento. 3. Reforçar a 

liderança do 
professor em 
contexto de sala de 
aula. 
.  

1. Assegurar os 
mecanismos que 
dinamizam a 
liderança do 
professor. 

1.Reforço dado pelo órgão de 
gestão da autoridade do 
professor;    
 
▪2.Participação dos docentes nas 
comunidades de aprendizagens 
profissionais; 
  
3.Realização de assembleias de 
turma com o professor em 
contexto de sala de aula;  
 
4.Reforço da autoridade do 
professor junto dos 
encarregados de educação 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 55 
 

IV. Área: Dinâmica da Cultura e Identidade do Agrupamento 

 

Nesta área reforça-se a importância da dinâmica da cultura e da identidade do 

Agrupamento com o objetivo de tornar esta entidade organizacional numa unidade de 

gestão que integra de forma articulada e assertiva as diversas valências que o constituem. 

A escola não se mede nem se pode medir pela satisfação dos alunos e dos seus pais, mas 
pela capacidade de promover os valores que proclama e que procura encarnar. (…) Não se 
inscreve no mercado mas contribui para a promoção da humanidade. (Meirieu, 2005, p.209) 

 

Perspetivou-se nesta área um referencial estratégico de acordo com a figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Referencial estratégico da dinâmica da cultura e identidade do Agrupamento.  

 

A concretização do referencial estratégico da dinâmica da cultura e da identidade 

do Agrupamento assenta na criação de mecanismos que visem promover a cultura/ culturas 

e a identidade do agrupamento, bem como a monitorização das práticas do agrupamento, 

estando sempre subjacente a participação, a liderança e a estratégia como fatores 

essenciais à pertinência e eficácia do projeto educativo. 

Pretendendo-se a consecução desta área definiu-se um quadro referencial da sua 

operacionalização. 

Participação Liderança Estratégia 

Dinâmica da cultura e 

identidade do 

agrupamento 

Evidenciar a identidade do 

Agrupamento no projeto 

educativo. 

 

 

Monitorizar a evolução 

das práticas do 

Agrupamento  

 

 

Promoção da Cultura e Identidade do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

Promover a cultura do 

Agrupamento. 
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Quadro 5. Referência da operacionalização da área de dinâmica da cultura e identidade do Agrupamento 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
1.Reforçar o 
papel da cultura 
e identidade do 
agrupamento 
como fatores de 
eficácia da sua 
estrutura como 
entidade 
aprendente. 
 

 
1.Explicitar a cultura 
organizacional do 
Agrupamento;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.Sensibilizar para a 
importância da 
uniformização das 
normas e 
procedimentos a 
adotar em todo o 
agrupamento; 

1. Encontros setoriais com vista 
a analisar a articulação do 
projeto educativo com o 
regulamento interno do 
agrupamento. 
 
 

 
 
 
Promover a cultura 
organizacional do 
Agrupamento a 
nível interno e 
externo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir a 
cultura/culturas  
Intrínsecas ao 
Agrupamento. 

 

 2.Operacionalizar o 
projeto educativo do 
agrupamento tendo 
como base o 
preconizado no 
regulamento Interno;  

1.Monitorização das estratégias 
definida no projeto educativo e 
no regulamento interno a nível 
de:  
 •Regras e normas de conduta 
em contexto de sala de aula e 
noutros espaços internos e 
externos;  
 
•Procedimentos a adotar na 
realização de visitas de estudo;  
 
• Na utilização dos espaços de 
atividades de enriquecimento 
curricular;  
•Procedimentos disciplinares. 
 

2.Promover a 
existência de uma 
cultura de 
Agrupamento como 
resposta às 
necessidades da 
sua comunidade 
educativa;  
 

1. Implementar uma 
cultura de 
participação dos 
diferentes membros 
da comunidade na 
vida do Agrupamento. 

 

1.Encontros setoriais com vista 
a sensibilizar para a importância 
do projeto educativo como 
ideologia preconizadora do 
agrupamento. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
1.Reforçar o 
papel da cultura 
e identidade do 
agrupamento 
como fatores de 
eficácia da sua 
estrutura como 
entidade 
aprendente. 
 

2.Promover a 
existência de uma 
cultura de 
Agrupamento como 
resposta às 
necessidades da 
sua comunidade 
educativa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Dinamizar uma 
cultura de 
operacionalização da 
gestão estratégica da 
visão do 
Agrupamento. 

1.Reuniões de trabalho com 
vista à elaboração e 
operacionalização da visão do 
Agrupamento. 
 
 
 

 

 
 
Garantir a 
cultura/culturas  
Intrínsecas ao 
Agrupamento. 

 
3. Dinamizar uma 
cultura de liderança 
do Diretor (equipa) 
em todo o processo 
de elaboração e 
implementação do 
Projeto Educativo. 

1• Reuniões setoriais com o 
pessoal docente, não docente;  
 
2.Reuniões dos diretores de 
turma com os encarregados de 
educação;  
 
3.Realização de assembleias de 
delegados e subdelegados com 
o diretor (equipa) 
•Realização de reuniões com os 
stakeholders. 

4. Promover a cultura 
de liderança ao nível 
das diferentes 
estruturas de gestão 
intermédia;  
 
 

1.Organização de workshops, 
espaços mensais de trabalho 
em comum e em regime de 
voluntariado; 
 
2. Uniformização de práticas e 
documentos 

5.Reforçar a cultura 
de liderança do 
professor em 
contexto de sala de 
aula;  
  

1.Realização de assembleias de 
turma com o professor. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
1.Reforçar o 
papel da cultura 
e identidade do 
agrupamento 
como fatores de 
eficácia da sua 
estrutura como 
entidade 
aprendente. 
 

2.Promover a 
existência de uma 
cultura de 
Agrupamento como 
resposta às 
necessidades da 
sua comunidade 
educativa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Definir uma cultura 
de práticas de 
implementação da 
organização e do 
desenvolvimento 
curricular;  

1.Reuniões de partilha e 
aprendizagem. 
 

 
 
Garantir a 
cultura/culturas  
Intrínsecas ao 
Agrupamento. 
 

7. Promover uma 
cultura de 
aprendizagem dos 
alunos. 

1. Desenvolver uma dinâmica 
de ensino aprendizagem;  
 
2.Implementar ofertas 
educativas alternativas: 
Turmas de percursos 
alternativos; Turnas de CEF; 
turmas de Programa Integrado 
de Educação e Formação;  
 

3. Dinamizar o ensino de 

educação especial e o apoio às 
unidades de ensino estruturado 
no espectro do autismo. 

8. Promover a cultura 
de disciplina no 
agrupamento. 

1.Definir os princípios e 
uniformizar os procedimentos de 
atuação com base na legislação 
vigente e nos documentos 
estruturantes do agrupamento.  

9. Reforçar uma 
cultura de apoio e 
solidariedade. 

1.Reuniões periódicas entre o 
Diretor (equipa) e os diretores 
de turma com vista a sinalização 
de casos e definição de 
estratégias. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
 
▪ Incipiente cultura 

de 

operacionalização 

e monitorização do 

Projeto Educativo 

de Agrupamento.   

 

 
1.Reforçar o 
papel da cultura 
e identidade do 
agrupamento 
como fatores de 
eficácia da sua 
estrutura como 
entidade 
aprendente. 
 

2.Promover a 
existência de uma 
cultura de 
Agrupamento como 
resposta às 
necessidades da 
sua comunidade 
educativa;  

10. Perspetivar uma 
cultura de projeto 
vida 

1.Dinamização das ações 
relacionadas com os projetos do 
Gabinete de Apoio ao Aluno e 
Família e o projeto tutorias 

 
 
Garantir a 
cultura/culturas  
Intrínsecas ao 
Agrupamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Garantir o 
conhecimento e 
operacionalização 
do projeto educativo 
em todo o 

Agrupamento. 

3. Criar dinâmicas 
de promoção da 
cultura/ culturas do 
agrupamento. 
 

1. Identificar 
diferentes culturas na 
cultura de 
Agrupamento 

1.Reuniões com de identificação 
de situações alvo de 
intervenção  
 
 

2. Dinamizar 
mecanismos de 
articulação  

1.Parceria com o Programa 
Escolhas e com o programa 
Tutores de Bairro,  
 

2. Evidenciar a 
identidade do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato 

1. Identificar o 
projeto educativo 
como documento 
orientador da 
identidade do 
agrupamento  

1.Apreender e 
operacionalizar o 
projeto educativo do 
agrupamento 

1.Encontros setoriais com vista 
a dar a conhecer e definir 
estratégias de operacionalizar a 
Missão; Visão e Valores 
preconizados pelo Projeto 
Educativo 
 

2.Operacionalizar o 
projeto educativo do 
agrupamento 

1.Monitorizar a implementação 
da estratégia definida no projeto 
educativo 

2. Apropriar de 
mecanismos que 
permitam 
desenvolver a 
dinâmica de 
pertença ao 
agrupamento 

1. Perspetivar a 
imagem performativa 
do agrupamento 

1. Elaboração de um logotipo do 
agrupamento;   
 
2. Criação do hino do 
agrupamento,  
 
3. Criação da bandeira do 
agrupamento;  
 

 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 60 
 

 

 

IV
- 

Á
re

a
 d

a
 c

u
lt

u
ra

 e
 i
d

e
n

ti
d

a
d

e
 d

o
 a

g
ru

p
a

m
e
n

to
 

Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
2. Evidenciar a 
identidade do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato. 
 

2.Apropriar de 
mecanismos que 
permitam 
desenvolver a 
dinâmica de 
pertença ao  
Agrupamento. 
 

1. Perspetivar a 
imagem performativa 
do agrupamento 
 
 

 

 4. Operacionalização do 
Agrupamento Pedro Eanes 
Lobato como uma comunidade 
aprendente  
(CAP- Comunidade de 
Aprendizagem Profissional); 

 
 
 
 
 
 
 
Consolidar a 
sustentabilidade da 
identidade do 
Agrupamento em 
todas as escolas e 
na restante 
comunidade. 

 
2. Abrir as portas à 
comunidade para 
valorização do 
trabalho nele 
realizado 

 
1. Participação de associações 
recreativas, clubes desportivos 
na vida do Agrupamento;  
 
2. Estabelecimento de 
protocolos com outras entidades 
nas áreas de intervenção 
prioritária;  
 
3. Colaboração com as 
instituições de ensino superior 
facilitando a realização de 
estágio pedagógicos no 
Agrupamento;  
 

4. Promoção da constante 

articulação entre as iniciativas 
promovidas pelos vários 
parceiros educativos e a 
atividade interna do 
agrupamento;  
 
5. Promoção do 
desenvolvimento de projetos 
comuns com outras escolas. 
(Rede de Escolas TEIP)  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
2. Evidenciar a 
identidade do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato. 
 

2.Apropriar de 
mecanismos que 
permitam 
desenvolver a 
dinâmica de 
pertença ao  
Agrupamento. 
 

3. Estreitar a relação 
do agrupamento com 
a autarquia e outras 
entidades locais 

1. Articulação do Plano de 
Atividades do Agrupamento com 
o da Autarquia; 
 
2. Articulação com a Autarquia, 
da gestão funcional do pessoal 
não docente ao serviço do 
Agrupamento;  
 
3. Envolver a autarquia na oferta 
formativa do Agrupamento;  
 
4. Estimular o voluntariado junto 
da população discente; 
5. Dinamização de campanhas 
de solidariedade local. 

 

 
 
Consolidar a 
sustentabilidade da 
identidade do 
Agrupamento em 
todas as escolas e 
na restante 
comunidade. 

4. Criar a memória do 
agrupamento 

1. Criação de todo um espólio 
documental do agrupamento: 
 
•Fotografias dos alunos e dos 
professores dos vários anos;  
 
2.O manter vivo e presente o 
passado com exposições 
temáticas de material didático 
antigo;  
 
3.Promover encontros de 
antigos alunos do Agrupamento 
que tenham percursos 
profissionais estimulantes.  
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

 
2. Evidenciar a 
identidade do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato. 
 

2.Apropriar de 
mecanismos que 
permitam 
desenvolver a 
dinâmica de 
pertença ao  
Agrupamento. 
 

5. Criar dinâmicas de 
pertença à 
comunidade do 
Agrupamento 

 1.Envolver os alunos na 
dinamização de atividades do 
Plano Anual (dia da criança, dia 
do agrupamento escola aberta, 
dia do patrono,…) 
 
2. Apoiar e incentivar as funções 
de representação dos alunos na 
gestão do agrupamento 
(assembleias de delegados de 
turma, conselhos de turma); 
 
3. Apoiar o Desporto Escolar 
como atividade 
representatividade do 
Agrupamento;  
 
4. Criação da “ Orquestra do 
Agrupamento;  
 
5. Apoiar o grupo de Teatro do 
Agrupamento;  
 
6. Concretização de atividades 
relacionadas com a preservação 
do património natural e histórico- 
cultural. 
 
 

 

 
 
Consolidar a 
sustentabilidade da 
identidade do 
Agrupamento em 
todas as escolas e 
na restante 
comunidade. 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
 
Cultura 
Organizacional: 

 
▪ Incipiente 
cultura de 
Agrupamento;  
 
 
▪ Desvalorização 
da cultura escolar 
por parte de 
alguns alunos e 
suas famílias. 
 
 

3. Perspetivar o 
sentido da 
evolução das 
práticas do 
Agrupamento 
em resultado da 
operacionalizaçã
o do projeto 
educativo. 
 

1. Dinamizar a 
avaliação e a 
regulação da 
atividade do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato;   
 
 
 
 
 
 
 

1.Definir o plano de 
avaliação  

1. Definição do que é avaliado: 
 
2. Calendarização da avaliação;  
 
3. Estabelecimento de métodos, 
instrumentos e ferramentas de 
recolha; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
subsistemas de 
autoavaliação em 
todos os setores   
como meio de medir 
o grau de 
consecução dos 
objetivos do 
Agrupamento.  

 

2.Proceder à recolha 
de dados  

1. Determinar a amostra do 
público/. Conceber e testar os 
instrumentos de recolha de 
dados/ Recolher informação. 

3. Analisar os dados 
e produzir o relatório 

 
 
 
 
 

1.Análise dos dados em termos 
quantitativos e qualitativos/ 
Identificação dos pontos fortes e 
a melhorar/ Síntese e 
elaboração do relatório. 
 
2. Apresentação do relatório ao 
Conselho Geral. 
 

 
4. Divulgar o relatório 
de avaliação do 
projeto educativo à 
comunidade 
educativa. 

 
1 Apresentação do relatório aos 
docentes e pessoal não 
docente;  
 
2. Divulgação à restante 
comunidade 
 

5. Produzir o 
feedback necessário 
à aferição da eficácia 
do projeto 
 

1.Reuniões setoriais para 
auscultação de propostas de 
melhorias 
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Problemas 
diagnosticados 

Objetivo 
específico 

Objetivo 
estratégico 

Operacionalização Ação  Metas 

 
Cultura 
Organizacional: 

 
 
▪ Incipiente cultura 

de 

operacionalização 

e monitorização do 

Projeto Educativo 

de Agrupamento.   

 

 
3. Perspetivar o 
sentido da 
evolução das 
práticas do 
Agrupamento 
em resultado da 
operacionalizaçã
o do projeto 
educativo. 
 

2. Criar dinâmicas 
de melhoria da 
eficácia do 
Agrupamento de 
Escolas Pedro 
Eanes Lobato. 
 

 

1. Definir as linhas de 
orientação para o 
plano de melhoria 
necessário à eficácia 
do projeto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaboração de um plano de 
ação de melhorias de acordo 
com a análise do relatório. 
 
2. Estabelecimento da 
priorização das áreas de 
melhoria: tabela de priorização 
das ações de melhoria;  
 
3. Identificação das ações de 
melhoria; 
 
4. Calendarização da 
implementação dos planos de 
melhoria. 

 

 
 
 
 
 
 
Implementar 
subsistemas de 
autoavaliação em 
todos os setores   
como meio de medir 
o grau de 
consecução dos 
objetivos do 
Agrupamento 

2. Divulgação dos 
planos de melhoria. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Implementar os 
planos de melhoria 
de acordo com as 
prioridades definidas 

 
4. Monitorizar todo o 
processo.  

1. Apresentação do relatório ao 
Conselho Geral;  
 
2. Apresentação dos planos de 
melhoria ao pessoal docente e 
não docente;  
 
3. Divulgação dos planos de 
melhoria à restante 
comunidade. 
 
1.Implementação dos Planos de 
Melhoria. 
 
 
Monitorização da 
implementação dos Planos de 
Melhoria. 
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2.4. Espaços  

 

 O Espaço em que decorre este projeto de intervenção emerge do espaço 

delimitado pelo Agrupamento, definindo-se deste modo que toda a ação principal do projeto 

decorre nas escolas do Agrupamento.  

 Decorre num espaço que se pretende de partilha e de discussão de todos os 

elementos intervenientes, no contexto espacial dos órgãos de gestão, das reuniões de 

departamento, nos conselhos de escolas, nas reuniões de diretores de turma, nas reuniões 

do pessoal não docente, nas reuniões do professor titular/diretor de turma com os 

encarregados de educação e essencialmente em contexto de sala de aula, onde na 

realidade tudo acontece.  

 

2.5.Recursos 

 

Na implementação deste projeto de intervenção privilegia-se o recurso humano.  

Numa primeira abordagem a este recurso, será preocupação o tipo de recursos 

humanos que o Agrupamento dispõe, nomeadamente os critérios de antiguidade, as áreas 

de formação para que se encontra qualificado o pessoal quer docente, quer não docente 

(técnicos de psicologia e orientação, de apoio e acompanhamento aos alunos) de modo a 

garantir a operacionalização do projeto. 

Perspetiva-se desde logo que o Diretor e a sua equipa desempenham um papel 

central neste projeto de intervenção ao orientar, supervisionar e monitorizar todas as 

atividades de forma a garantir a sua implementação e acompanhamento, assegurando desta 

forma a operacionalização do agrupamento Pedro Eanes Lobato como uma entidade 

aprendente. 

Cabe ao Diretor e à sua equipa, a capacidade de mobilizar a participação de todos 

na concretização das múltiplas tarefas inerentes à dinâmica organizacional proposta no 

projeto, fazendo-o na base de uma liderança distribuída e de uma responsabilidade 

partilhada.  

Os docentes são um dos eixos fundamentais na operacionalização e concretização 

deste projeto, não só ao nível do seu principal contributo, a dinâmica do ensino 

aprendizagem, bem como ao nível da análise e estudo dos documentos disponíveis, no 

tratamento dos dados, na elaboração dos relatórios, no contributo quando consultados e nos 

termos que vierem a ser solicitados – inquéritos, entrevistas, reuniões de departamento, 

grupo disciplinar, workshops, entre outros, bem como ainda como elementos fundamentais 

na capitação do Agrupamento como uma comunidade de aprendizagem profissional. 
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      Considera-se que as reuniões de departamento e de grupo deverão ser locais para 

discutir os documentos em processo de elaboração e promover a prática da aprendizagem 

em contexto, contribuindo para a consecução de uma das vertentes fundamentais deste 

projeto de intervenção: A Comunidade de Aprendizagem Profissional. 

O recurso aos assistentes operacionais e administrativos é também fundamental 

uma vez que estes possuem competências técnicas diversas das dos docentes e por isso, 

não só desempenham um papel importante no âmbito da participação na discussão e 

debate, no capítulo da recolha e tratamento da informação, bem como na operacionalização 

em si do projeto de intervenção, uma vez que são um recurso humano que desempenha a 

sua ação em espaços e tempos privilegiados com os alunos (espaços externos às aulas). 

      As assembleias de delegados e subdelegados promovidas pela Direção, são um 

recurso humano importante, uma vez que é o espaço onde os alunos serão ouvidos quanto 

a condições de estudo, condições para o sucesso, apoios educativos, interesses e 

aspirações, tornando-se deste modo, um importante contributo na definição das linhas 

orientadoras do projeto educativo, fazendo com que estes encontros sirvam também de 

consciencialização da sua importância. 

      Os pais e encarregados de educação estão representados no Conselho Geral do 

agrupamento e nas Associações de Pais. É por via destas associações que deve ser 

solicitada a sua participação, uma participação pautada não só sobre o que diz respeito ao 

percurso escolar do seu educando mas também a nível do perfil de escola e de 

Agrupamento que pretende para o seu educando. 

 A Autarquia bem como as entidades que participam no Conselho Geral, como por 

exemplo a Associação de Pais, o clube náutico, o centro de saúde, são chamadas a dar um 

contributo importante relativamente ao desenvolvimento das atividades escolares, em 

particular das atividades extracurriculares, tendo também por isso um interesse manifesto na 

dinâmica organizacional do agrupamento. 

 Por seu lado, as associações empresariais e profissionais são também um grande 

contributo para a identificação das necessidades de educação/ formação, para a adaptação 

do Agrupamento às mudanças tecnológicas que se operam no trabalho e no emprego. 

No que concerne aos recursos materiais este projeto teve em conta o espaço onde 

todo o projeto se operacionaliza, consciente do estado em que se encontram as instalações 

e da sua necessidade de requalificação, bem como de alguma insuficiência de 

equipamentos para as diferentes áreas de educação e formação – recursos materiais 

disponíveis (salas de aulas, salas para clubes, instalações qualificadas, áreas de formação 

com equipamentos ajustados, etc.). 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 67 
 

 A nível dos recursos financeiros este projeto insere-se nos recursos 

disponibilizados no orçamento do Agrupamento, uma vez que viabiliza a operacionalização 

do projeto educativo do Agrupamento, a definição das linhas orientadoras deste projeto 

inserem-se nas linhas de orientação perspetivadas na visão geral das necessidades do 

agrupamento, realizadas a partir do cálculo dos gastos, da prestação de contas e 

comprovação de gastos. 

 

2.6. Calendarização  

  

Na elaboração deste projeto de intervenção houve a necessidade de estabelecer 

prioridades, uma vez que não é possível abarcar, ao mesmo tempo, todos os objetivos 

estratégicos estabelecidos, seja pela insuficiência de recursos, pelo grau de dispersão que 

tal implicaria, seja pela própria dinâmica inerente à operacionalização faseada do projeto 

educativo do agrupamento. 

 A definição de prioridades foi, nesta primeira fase, criteriosamente ponderada, 

devendo estar permissiva a algumas alterações em função da sua dinâmica de 

operacionalização, dos resultados da avaliação de intervenções anteriores, considerando 

que a focalização num número restrito de objetivos constitui uma condição de eficácia do 

projeto. 

 

Quadro 6. Calendarização da implementação do projeto de intervenção 

Áreas Objetivos estratégicos: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 
I. Área: 

Dinâmica 

Organizacional 

de Entidade 

Aprendente: 

 

1. Promover uma gestão estratégica com base 

numa cultura participativa e de responsabilidade;   

    

2. Dinamizar as práticas de liderança ao nível das 

estruturas de gestão intermédia;  

    

3. Implementar práticas de racionalização dos 

recursos humanos, físicos, materiais e financeiros 

do agrupamento;  

    

1. Estimular as comunidades profissionais de 

aprendizagem como forma de refletir melhorias de 

aprendizagem;   

    

2. Garantir a operacionalização, comunicação e 

difusão do projeto educativo; 
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Quadro 6. Calendarização da implementação do projeto de intervenção (continuação) 

 

Áreas Objetivos estratégicos: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

II. Área: 

Dinâmica de 

Inclusão 

Escolar 

1. Desenvolver boas práticas com vista à 

promoção do sucesso dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais;  

    

2. Assegurar a plena inclusão dos alunos.     

 

III. Área: 

Dinâmica de 

qualidade 

ensino-

aprendizagem 

1. Definir práticas de implementação da 

organização e do desenvolvimento curricular com 

vista à melhoria efetiva dos resultados escolares e 

à otimização da ação educativa.  

    

2. Promover a aprendizagem dos alunos com 

sucesso e qualidade;  

    

3. Promover a disciplina e minimizar a indisciplina.     

4. Reforçar a articulação Escola- Família     

1. Dinamizar o papel da liderança educacional no 

processo de melhoria das aprendizagens do 

agrupamento; 

    

2. Promover a liderança distribuída/partilhada 

como capacidade e sustentabilidade para a 

melhoria da comunidade escolar.  

    

3. Reforçar a liderança do professor em contexto 

de sala de aula. 

    

 

IV Área: 

Dinâmica de 

cultura e 

identidade do 

Agrupamento: 

 

1.Explicitar a cultura organizacional do 

Agrupamento;  

    

2.Promover a existência de uma cultura de 

Agrupamento como resposta às necessidades da 

sua comunidade educativa;  

    

3.Criar dinâmicas de promoção da cultura/ 

culturas do Agrupamento.  

    

1. Identificar o projeto educativo como documento 

orientador da identidade do Agrupamento;  

    

2.Apropriar de mecanismos que permitam 

desenvolver a dinâmica de pertença ao 

Agrupamento. 

    

1. Dinamizar a avaliação e a regulação da 

atividade do Agrupamento de Escolas Pedro 

Eanes Lobato;   

    

2. Criar dinâmicas de melhoria da eficácia do 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato.  
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Numa primeira fase, a iniciar no ano letivo 2013/2014 pretende-se prioritariamente 

criar as condições de ordem organizativa para, através de uma gestão estratégica do 

Agrupamento, estimular a participação de toda a comunidade, com uma liderança 

impulsionadora, dinamizadora e congregadora de vontades, partilhas e responsabilidades, 

para que o Agrupamento paulatinamente se perspetive como uma entidade aprendente. 

É a fase de estabelecer também as dinâmicas que visam explicitar a importância do 

projeto educativo, definindo práticas de implementação da organização e do 

desenvolvimento curricular, a articulação disciplinar, a aprendizagem dos alunos, o 

desenvolvimento das situações de autonomia, responsabilidade, partilha e cidadania, bem 

como a disciplina e as medidas para combater a indisciplina, com vista à inclusão escolar. 

Numa segunda fase, a iniciar em 2014/2015 pretende-se avançar para o criar das 

condições sustentáveis de criar as comunidades profissionais de aprendizagem como forma 

de refletir melhorias de aprendizagem, bem como o de promover a liderança 

distribuída/partilhada como capacidade e sustentabilidade para a melhoria da comunidade 

escolar. 

Perspetiva-se nesta fase também o criar as dinâmicas de promoção da cultura/ 

culturas, as dinâmicas da melhoria da eficácia do Agrupamento e o apropriar dos 

mecanismos que permitam desenvolver a dinâmica de pertença ao Agrupamento.  

Pretende-se também nesta fase do projeto de intervenção preparar todo o processo 

referente a uma avaliação interna do Agrupamento com vista a avaliar o grau de 

consecução do projeto educativo e do projeto de intervenção do Diretor. 

 

2.7. Avaliação  

 

A avaliação deve ser entendida como um instrumento para compreender e para melhorar, 

não tento como um juízo, não como uma competição, como uma ameaça, mas como um 

instrumento que permita saber o que se passa e melhor através dessa compreensão. É 

preciso saber porquê, para quê e como se faz. (Guerra, 2011, p.4) 

Neste contexto, a avaliação do presente projeto de intervenção, constitui um 

processo de aferição de resultados obtidos e de objetivos concretizados, contemplando um 

processo de retroação e de regulação da implementação das dinâmicas que, em momentos 

intercalares do seu percurso, solicitam a implementação de medidas de revisão de forma a 

superar problemas encontrados ou a ajustar alguns objetivos e estratégias a novas 

circunstâncias ou contextos. 

Esta avaliação do projeto de intervenção assenta em parte na consolidação do 

projeto educativo, seguindo linhas orientadoras que constituem elementos de análise, 

reflexão e promoção assente no desenvolvimento das dinâmicas preconizadas, em aspetos 



A promoção da (s) cultura (s) e identidade do agrupamento:                       

       Eficácia da inclusão escolar e da qualidade do ensino aprendizagem numa entidade organizacional aprendente 

Célia Almeida Página 70 
 

organizacionais, nas boas práticas pedagógicas em torno dos resultados dos alunos, dos 

processos pedagógicos, dos materiais didáticos e na atividade do agrupamento em geral, da 

sua cultura e identidade. 

A operacionalização da avaliação do presente projeto será ao longo do seu 

processo da responsabilidade das estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica e dos órgãos de gestão e administração escolar, culminando no final de cada 

ano letivo numa avaliação formal realizada pelo Conselho Geral. 

Neste contexto, propõem-se dois momentos formais de avaliação da execução do 

projeto de intervenção: 

1.º - Uma avaliação intermédia, que decorre do desenrolar anual do processo de 

operacionalização, possibilitando em cada um desses momentos uma reflexão conjunta de 

todas as estruturas e órgãos do Agrupamento, a qual permitirá que se faça a 

revisão/reformulação de prioridades e opções estratégicas que se repercutam na 

organização e funcionamento do Agrupamento no ano letivo seguinte. 

2.º - Uma avaliação final, no último período do ano de vigência do projeto, 

2016/2017, que para além da reflexão sobre os diferentes aspetos inerentes à sua 

implementação e resultados, fará uma avaliação do grau de consecução dos objetivos 

específicos e estratégicos propostos. 

O dinamismo da ação educativa impõe que este projeto de intervenção apresente 

características de flexibilidade que admitam as necessárias adaptações, resultantes da sua 

avaliação periódica e da confluência de interesses e opiniões, sem no entanto desvirtuar o 

seu fio condutor. 

Perspetivar o sentido da dinâmica da evolução das práticas do Agrupamento em 

resultado da operacionalização deste projeto de intervenção e do cumprimento do projeto 

educativo, implica um olhar atento sobre a criação de dinâmicas de melhoria da eficácia do 

Agrupamento definindo as linhas de orientação para o plano de melhoria necessário à sua 

eficácia de modo a caminhar paulatinamente para a consecução do objetivo. 

Um objetivo que passa de acordo com Guerra (2011) por tornar o Agrupamento: 

uma comunidade educativa que tivesse em conta o lugar onde está inserida, que 
conhecesse bem a sua realidade, porque sem conhecer o contexto não se pode entender 
bem o texto. Seria uma escola com muita participação dos alunos, com um programa que 
supusesse uma preparação para a vida, com dinâmicas inovadoras, não rotineiras, 
integrada por profissionais que amassem a sua profissão, dirigida por um líder ou por um 
conjunto de pessoas que ajudassem os outros a crescer. Uma instituição criativa, com 
capacidade para se reinventar, flexível, com possibilidade de modificar as coisas que estão 
a ser feitas, com uma enorme capacidade de exigência, com capacidade de auto – crítica  
(p.7). 
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CONCLUSÃO 

Refletir sobre tudo o que foi anteriormente expresso pressupõe o ter presente as 

palavras de Alarcão e Tavares (2003): 

A escola dos dias de hoje deve ser uma organização que continuamente se pensa a si 
própria, na sua missão social e na sua estrutura e se confronta com o desenrolar da sua 
actividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo. (p. 133) 

As escolas enquanto entidades organizacionais caracterizaram-se por serem 

organizações complexas reflexivas que exigem uma constante dinâmica e implica a 

existência de pessoas que pensam no que fazem, como o fazem, que atendem aos 

contextos em que trabalham, os interpretam e adaptam a própria atuação a eles.  

Neste contexto, considera-se, tal como Alarcão (2001), que todo o professor é um 

investigador, que tem uma atitude de questionar e de se questionar, na ampla necessidade 

inerente à sua profissão, de refletir sobre as suas práticas, sobre o sucesso ou insucesso 

dos alunos, sobre o contexto em que se insere o processo de ensino aprendizagem. 

Mais do que nunca se torna importante ter nas escolas professores atentos à sua 

cultura organizacional, preparados para a mudança, no que ela tem de inovador e boas 

práticas, mas também para as dificuldades e para refletir na funcionalidade e eficácia dessa 

cultura organizacional, compreendendo que a profissão docente, requer que o professor 

jamais deixe de estudar, de aprender, uma vez que constantemente se exige uma 

reavaliação de saberes e adaptações a novas situações contextuais.  

Estabelecendo este projeto de intervenção como principal objetivo a promoção 

da(s) cultura(s) e identidade do agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato assente na 

eficácia da inclusão escolar, na qualidade do ensino aprendizagem numa entidade 

organizacional aprendente exige desde logo a capacidade de que o Agrupamento  

estabeleça como prioritário o definir uma missão e uma visão com linhas orientadoras bem 

preconizadas, com objetivos e metas bem perspetivados, ganhando a sua eficácia como um 

projeto com um rumo definido, num determinado tempo para o percorrer e como resposta 

estratégica ao diagnóstico das necessidades desse Agrupamento. 

Este projeto ganhará eficácia se for consubstanciado na existência de uma 

liderança distribuída ao nível de um órgão de gestão capaz de incutir em todos os 

intervenientes as capacidades de participação ativa e de corresponsabilização, partilhando 

valores e objetivos. Uma liderança que faça circular a informação, que responsabilize, que 

promova a avaliação do desempenho individual, coletivo e do projeto educativo, para rever 

decisões estratégicas, assente numa liderança facilitadora da mudança, numa cultura de 
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colaboração, onde os professores são apoiados e incentivados na resolução conjunta de 

problemas, através de uma reflexão crítica e responsável. 

Consubstancia-se ainda na responsável delegação de funções com vista a uma 

responsabilidade inerente a toda a comunidade, perspetivando-se a importância da 

articulação entre a existência de lideranças fortes, alicerçadas em lideranças intermédias, 

bem como ainda no reforço da liderança do professor em contexto de sala de aula. 

Neste contexto, a liderança intermédia surge assim com uma função fundamental, 

numa organização que vive um clima de exigentes e sucessivas mudanças, constituindo a 

sua missão um importante apoio à gestão de topo na implementação das políticas traçadas 

para a organização e pode, numa outra perspetiva, exercer uma liderança efetiva, 

participando, de forma decisiva, na definição dessas mesmas políticas.  

Mais do que qualquer outro líder formal, o coordenador de departamento apresenta, 

pela natureza do seu cargo, condições próprias para desempenhar as funções de liderança 

intermédia, participando na observação das práticas educativas expresso posteriormente em 

processos reflexivos do trabalho dos docentes por si coordenados. 

 A eficácia deste projeto de intervenção consubstancia-se ainda, ao nível de uma 

liderança do professor em contexto de sala aula, uma vez que é neste espaço que grande 

parte do ensino aprendizagem se desenvolve redefinindo-se a sua autoridade. 

 Neste contexto, a dinâmica de liderança é promovida a partir, por um lado, da 

própria capacidade do professor ser um líder no desempenho da sua docência, mas por 

outro, pela capacidade da entidade organizacional, nas suas lideranças médias e de topo 

promoverem e proporcionarem situações para que o professor, no individual e no coletivo, 

sinta que é capaz de exercer essa liderança consciente e seguro das práticas de 

implementação da organização do desenvolvimento curricular, da dinâmica do ensino 

aprendizagem, da articulação vertical e horizontal do currículo, no sentido de potenciar a 

continuidade e o efeito cumulativo das aprendizagens, numa lógica de sequencialidade 

progressiva.  

É conferida pertinência ao presente projeto ao perspetivar o Agrupamento enquanto 

entidade aprendente assente na promoção da aprendizagem dos alunos, na aquisição de 

saberes, desenvolvendo atitudes de autonomia, responsabilidade, partilha e cidadania, 

criando situações que visem a consciencialização da importância do património cultural e 

natural ou quando são criados os mecanismos que permitam o alargamento sustentado de 

oferta educativa com o fim de superar as dificuldades reveladas no decurso do processo 

ensino / aprendizagem, visando o sucesso escolar dos alunos. 

É ainda conferida pertinência ao projeto quando se promove a disciplina com vista a 

minimizar a indisciplina e a proporcionar um bom clima de Agrupamento com vista à 
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promoção do sucesso escolar e implicitamente a interiorização de valores basilares na 

formação do aluno/homem, contribuindo para uma agrupamento mais rico no aspeto 

educacional, relacional e participativo. 

  O Agrupamento perspetivado como entidade organizativa aprendente resultará de 

uma necessária e imperiosa participação conjunta e concertada dos diversos atores 

educativos, devendo ser assente num processo participativo onde todos, embora com níveis 

de intervenção e intensidades diferentes, estão associados à tomada das decisões, à 

partilha, à negociação e ao estabelecimento de relações interpessoais e de 

responsabilização coletiva.  

A pertinência do projeto de intervenção também resulta da existência de uma 

estratégia objetiva, clara e partilhada das opções de desenvolvimento do agrupamento, 

onde se define o que se pretende mudar e como se pretende preconizar essa mudança. 

              Neste contexto, o projeto educativo ganha a sua pertinência e eficácia como 

instrumento de gestão estratégica das organizações escolares, visto como um documento 

que assenta numa participação ativa de toda a comunidade em contexto, liderado de forma 

partilhada e estratégica, orientador da ação do estabelecimento de educação-formação. 

É fundamental que a cultura do Agrupamento esteja permeável à existência de 

outras culturas dentro da própria entidade organizacional, perspetivando nessas culturas a 

sua identificação e a partilha de alguns dos ideais e valores, de forma a torna-las uma 

variante da cultura da entidade. 

Neste contexto a identidade do Agrupamento acaba por transparecer nos 

documentos estruturantes quando estes se apresentam verdadeiramente como 

instrumentos da gestão e orientador da ação educativa, apresentando-se como a resposta 

ao diagnóstico estratégico preconizado no agrupamento. 

A identidade do Agrupamento também se evidencia quando há a preocupação de 

construir uma plataforma relacional a partir das vivências propiciadas a toda a comunidade 

escolar, com base no sentimento de pertença, preocupada não só com a construção da sua 

cultura mas, sobretudo, com a integração das várias culturas locais que o integram e que 

podem vir a integrar, conscientes da apropriação da sua identidade como o elemento 

fundamental que caracteriza e torna singular essa cultura. 

A operacionalização do Agrupamento enquanto entidade aprendente assume-se 

como promotor da eficácia desse mesmo Agrupamento, uma vez que no desenrolar do seu 

processo estará subjacente a criação de mecanismos com a função de desencadear uma 

constante monitorização da operacionalização do projeto educativo de forma a se tornar um 

documento orientador da dinâmica organizacional do agrupamento. 
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A eficácia do projeto implica também a divulgação das atividades e os resultados do 

Agrupamento nos meios de difusão e comunicação locais e regionais, consolidando as 

parcerias já estabelecidas e os protocolos firmados, estimulando a participação de 

associações recreativas, clubes desportivos na vida do agrupamento, bem como o continuar 

a colaborar com as instituições de ensino superior facilitando a realização de estágios 

pedagógicos no agrupamento.  

Implica também o estreitar a relação desta entidade com a Autarquia e outras 

instituições locais expressa na operacionalização do Plano de Atividades do Agrupamento 

expressa de forma muito particular no pré-escolar e no 1º ciclo, no envolvimento da 

autarquia. 

Por fim, a pertinência deste projeto tem que assentar, obrigatoriamente, na avaliação 

da operacionalização do Agrupamento expressa em momentos de curto, médio e longo 

prazo, de modo a que resulte numa regulação organizacional que leve a desenvolver uma 

cultura própria e que permita desenvolver a identidade profissional dos professores, que são 

vistos como gestores principais da dinâmica interna do estabelecimento, contribuindo para a 

consolidação de instrumentos e procedimentos de auto -avaliação; na definição, 

implementação, desenvolvimento e avaliação de planos de melhoria; no levantamento e 

reconhecimento dos pontos fortes e fracos; na reflexão sobre os efeitos das medidas 

tomadas e por fim, na consolidação de uma cultura de auto – avaliação. 

A operacionalidade do presente projeto tem alguns constrangimentos que importa 

ter em linha de conta. “ A minha visão é optimista, mas não conformista. Temos de avançar 

comprometidos, porque ainda há coisas para fazer.” (Guerra, 2011, p.5) 

▪ O trabalho do órgão de gestão preconizado no Diretor, cada vez mais, se vê 

constrangido com o tempo dedicado a pensar e refletir o Agrupamento, passando cada vez 

mais por tarefas meramente administrativas da sua responsabilidade e que se reportam ao 

preenchimento de inúmeras solicitações, entre elas o preenchimento de plataformas 

provenientes da tutela.  

▪ Não existe ainda no Agrupamento uma cultura de formação especializada por 

parte dos docentes que permita dar uma correta resposta ao assumir de grande parte das 

funções inerentes aos cargos que os docentes desempenham e às solicitações 

preconizadas. 

▪ A existência, ainda, de desempenhos da liderança intermédia de coordenador de 

departamento como líder formal, acaba por limitar o desenvolvimento de atitudes 

colaborativas e reflexivas entre os professores nas reuniões dos departamentos curriculares. 
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▪ Não existe ainda, na maioria, dos departamentos curriculares, uma cultura de 

trabalho permanente e contínuo de discussão, reflexão e de desenvolvimento curricular 

tendo como referência o projeto educativo e os objetivos específicos a alcançar.  

▪ Existem limitações nas condições de contexto de trabalho docente que 

constrangem a colaboração e a reflexão crítica entre os professores, no processo de 

conceção e implementação do projeto educativo do agrupamento.  

Não obstante o Despacho Normativo nº13-A/2012 de 5 de junho preconizar que “ 

se permite às escolas implementar projetos próprios, que valorizem as boas experiencias e 

promovam práticas colaborativas tendo em conta os recursos humanos e materiais de que 

dispõem” as novas orientações de organização curricular traduzem o inverso, uma vez que 

criaram, na prática, um acréscimo ao docente da sua componente letiva, bem como, em 

muitos casos, uma diminuição da imputação da componente letiva dos docentes que 

exercem funções de direção de turma, facto que não favorece de todo a já tão incipiente 

cultura colaborativa. 

Face ao apresentado, considera-se que as culturas inerentes à criação da 

comunidade de aprendizagem profissional não irão surgir de forma fácil, nem 

espontaneamente, havendo por isso necessidade de um reforço na implementação de 

procedimentos e de estruturas específicas que fomentem o trabalho conjunto e, 

consequentemente, potenciem o desenvolvimento de culturas de colaboração entre os 

professores, iniciativas que passa muito pela liderança educacional, coadjuvadas pelas 

lideranças intermédias. 

Sabe-se que as mudanças são atravessadas por dilemas complexos que dificultam, 

por vezes, o seu sucesso e que necessitam de ser analisados e compreendidos, para que 

assim se possam ultrapassar.  

Whitaker (2000), alerta para os efeitos decorrentes da mudança, especialmente 

quando ela surge como imposição, deste modo “ qualquer mudança substancial nas nossas 

vidas implica uma sequência de fases reactivas: choque, negação, reconhecimento e 

adaptação.” (p.79) 

Tendo como referencial este enquadramento, adota-se uma atitude de confiança e 

considera-se como correto o preconizado por Guerra (2005), “Não podemos plantar uma 

semente e esperar que no dia seguinte ela dê frutos abundantes e maduros. É preciso regar 

essa árvore, cuidá-la, protege-la das doenças. É um processo que acarreta motivação, 

eficácia, aprendizagem e estímulo” (Guerra, 2005, p.3). 

É no quadro destas ideias que se considera pertinente refletir e agir. 

Que a autora do presente projeto seja obreira dessa tarefa com sensibilidade 

e sabedoria. 
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