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"A educação é um processo 

social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a 

vida, é a própria vida." 

John Dewey 
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Nota Introdutória 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato constitui-

se como elemento fundamental na construção da qualidade educativa que o 

Agrupamento procura concretizar. Enquanto principal instrumento de orientação e 

gestão desta organização educativa, parte de uma visão global dos constrangimentos 

e das potencialidades que regulam a sua ação, bem como do histórico da sua 

estratégia educacional e define, de forma coerente e articulada, as políticas 

educativas que o Agrupamento prosseguirá no período de vigência de 4 anos letivos, 

concretamente de 2016/2020. 

Ao definir a visão estratégica para o Agrupamento, através da contextualização 

local das políticas educativas centrais, bem como a visão interpretativa da sua 

missão, o Projeto cria a oportunidade e explora a capacidade dos agentes educativos, 

em conjunto, refletirem sobre a Escola, sobre os seus problemas e as formas de os 

solucionar, tendo em vista a elevação dos níveis de eficácia e eficiência do serviço 

educativo prestado.  

Enquanto instrumento de gestão e ponto de referência orientador na coerência 

e unidade da ação, o Projeto Educativo só fará sentido se tiver reflexos efetivos na 

vida das escolas que o compõem, isto é, se os seus princípios se traduzirem numa 

efetiva mudança das práticas de todos os agentes educativos, tendo em vista torná-

las congruentes com as opções nele expressas.  

No Projeto Educativo de 2013-2016, o ónus da dinâmica a desenvolver incidia 

em grande parte na necessidade de definir o Agrupamento enquanto entidade 

organizacional, numa ótica de organização, planeamento, identidade e cultura, 

fazendo-se um caminho para um compromisso com a garantia de qualidade e com a 

transparência e a prestação de contas face à comunidade educativa. 

O Projeto Educativo do Agrupamento 2016-2020 aposta no redimensionamento 

do ónus da ação estratégica assente num modelo pedagógico, que se quer de 

excelência e inclusivo, e que, por isso, coloca o aluno no centro do processo de 

ensino e aprendizagem e torna o modo de organização mais flexível, para integrar 

conhecimento e saber de uma forma mais experiencial e interativa.  
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O diagnóstico da situação do Agrupamento assentou na avaliação realizada ao 

longo do período 2012-1016 dos documentos de referência do Agrupamento, 

permitindo compreender a organização e a consecução das metas preconizadas 

expressas na análise de: 

i) Relatório de avaliação da operacionalização do Projeto Educativo do 

Agrupamento 2013/2016; 

ii) Projeto do Programa TEIP3; 

iii) Plano de Melhoria do Agrupamento 2014/2018; 

iv) Relatórios Anuais de Avaliação do Plano Melhoria TEIP – 2013/2016; 

v) Relatórios dos Planos Anuais de Atividades de 2013/2014, 2014/2015 

e 2015/2016; 

vi) Relatório da Avaliação Interna 2013/2014 e 2015/2016; 

vii) Relatório referente à atividade “Repensar a Escola à luz da sua 

cultura e identidade”, 2016;  

viii) Atas do Conselho Pedagógico e Departamentos dos anos letivos 

2013/2014 e 2014/2015; 2015/2016; 

ix) Relatório da Avaliação Externa de 2012. 

 

Deste diagnóstico emerge um conjunto de pontos fortes associados a boas 

práticas e, igualmente, um conjunto de pontos fracos associados à necessidade de 

promover ações que visem desenvolver, no seio do Agrupamento, mecanismos de 

melhoria, os quais serão tomados em consideração no estabelecimento das 

prioridades estratégicas e das ações a desenvolver no quadriénio em que vigorará 

este documento. 

Todo o projeto pedagógico assenta na definição de uma orientação estratégica 

com base nos quatro eixos de intervenção inerentes à política educacional emanada 

do Programa TEIP 3, nomeadamente o Eixo 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem; 

Eixo 2: prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina; Eixo 3: Gestão e 

Organização e Eixo 4: relação Escola- Famílias- Comunidades e Parcerias. 
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PARTE I: IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

 

O Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato foi constituído em 30 de julho 

de 2003 por despacho da Senhora Diretora Regional de Lisboa, relativamente ao 

processo de constituição do Agrupamento de Escolas.  

É um Agrupamento constituído por sete unidades escolares, desde o ensino Pré-

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

Ensino Básico, quatro JI/EB1, uma EB1 e um Jardim de Infância. 

 

1. Contextualização/Caraterização 

 

1.1. Contextualização 

 

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

Seixal, distrito de Setúbal. A freguesia da Amora é, em termos territoriais, a maior 

freguesia do concelho, com 27,31 km² de área e cerca de 52 000 habitantes. Sofreu 

um elevado crescimento urbanístico, característica que a leva a ser considerada uma 

zona urbana de alta densidade em habitação permanente. A população é 

predominantemente migratória (deslocações pendulares), desenraizada e vulnerável 

aos diversos tipos de pressões, caracterizando-se, ainda, por uma multiculturalidade, 

fruto de sucessivos e crescentes fluxos migratórios, de que se destacam os oriundos 

de Cabo Verde (localizados, essencialmente, na Quinta da Princesa), São Tomé e 

Brasil. 

De acordo com dados do Recenseamento Geral da População (2011), Amora é 

uma freguesia com 23,6% de indivíduos que se situam na faixa etária dos 0 aos 19 

anos. Contudo, é também a freguesia que regista o maior aumento do índice de 

envelhecimento que passou de 27%, em 1991, para cerca de 55% em 2001. Tendo 

ainda como referência dados de 2011, a taxa de analfabetismo situa-se nos 4,7%. Em 

relação à população escolarizada da freguesia, 42,9% possui o ensino básico completo 

(3º ciclo) e apenas 6,2%, o ensino secundário. De uma forma geral, a população da 

Freguesia da Amora é heterogénea a nível socioeconómico. 
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Em termos económicos, a atividade da freguesia assenta, essencialmente, no 

comércio de bens e serviços. No que concerne a população imigrante esta é 

essencialmente jovem, cerca de 44% possui idade igual ou inferior a 24 anos e 39% 

encontra-se no grupo etário seguinte (25-44 anos) e algo deficitária em termos de 

instrução escolar: apenas 24% concluiu o 9º ano, mais de 40% possui um nível básico 

que é hoje inferior ao obrigatório e aproximadamente 8% não frequentou a escola ou 

não concluiu a escolaridade mínima (11,5% no caso das mulheres). 

Na freguesia da Amora destaca-se o Bairro da Quinta da Princesa, bairro social 

composto por 20 prédios que se localiza ao lado da Quinta do Paço do Infante, criado 

nos anos 60 para alojar pessoas carenciadas e famílias provenientes dos países 

africanos, principalmente de Cabo Verde. 

Ao longo dos anos, foram feitos novos realojamentos, quer por crescimento das 

famílias que lá viviam, quer para instalar outras famílias provenientes destes países. 

Neste bairro decorre um Programa Tutores de Bairro E6G, promovido pela Junta de 

Freguesia da Amora (Entidade promotora) e pela A.R.I.F.A, Associação de 

Reformados e Idosos da Freguesia de Amora (Entidade Gestora) com a participação 

de 14 instituições. O programa presta serviços a toda a Comunidade, de forma 

regular, a 56 jovens (participantes diretos) em atividades de reforço escolar, inclusão 

digital e ocupação dos tempos livres. Para além dos jovens, o Projeto procura 

interagir com os pais, de modo a sensibilizá-los para a importância da educação 

continuada e da formação profissional.  

Importa realçar que existe um decréscimo muito significativo de alunos nestes 

últimos anos no concelho, afetando globalmente todas as escolas do 1º Ciclo, tendo, 

inclusivamente, colocado em causa, no ano letivo 2013/2014, a abertura de uma 

turma de primeiro ano, na EB1 da Quinta da Princesa. Assim a direção, juntamente 

com a Autarquia, têm desenvolvido trabalhos no sentido de efetuar a requalificação 

desta escola, tendo reaberto, no ano letivo 2013/2014, uma turma do ensino Pré-

Escolar com prolongamento de horário, com continuidade no ano letivo 2014/2015, e 

uma turma de 1º ano, no ano letivo 2015/2016, com continuidade no 2º ano, no ano 

letivo 2016/2017, e a abertura de uma nova turma de 1º ano de escolaridade. 
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1.2. Caracterização do Agrupamento 

 

1.2.1. População discente 

 

O Agrupamento no ano letivo 2016/2017 é constituído por 1571 Alunos: Pré--

escolar: 218 crianças; 1.º Ciclo: 605 alunos; 2.ºCiclo: 349 alunos; 3.º Ciclo: 378 

alunos. 

Dos 1571 alunos, 1483 são de nacionalidade portuguesa e 88 são de origem 

estrangeira. 

No pré-escolar, seis alunos (3,6%) são acompanhados pela educação especial, 

com implementação da medida educativa Apoio Pedagógico Personalizado (APP), em 

articulação com a equipa de Intervenção Precoce para Infância (IPI), que acompanha 

oito crianças. No 1.º ciclo, são acompanhados 37 alunos, isto é, 6% dos alunos que 

frequentam o 1.º ciclo. Este acompanhamento traduz-se na aplicação de um conjunto 

de Medidas Educativas para a adequação do processo de ensino e de aprendizagem. 

As adequações podem ser implementadas de forma menos restritiva (Adequações no 

Currículo Comum-ACC) ou mais restritiva (Currículo Específico Individual-CEI).  

Cerca de 34 alunos são abrangidos por adequações no Currículo Comum e 3 

alunos com currículo específico individual (CEI). 

No 2.º ciclo, 20 alunos são abrangidos pelo Dec. Lei n.º 3/2008. Cerca de 17 

alunos são abrangidos por adequações no Currículo Comum e 3 alunos têm currículo 

específico individual (CEI). No 3.º ciclo, 33 alunos são abrangidos por adequações no 

Currículo Comum e 12 alunos têm currículo específico individual (CEI). 

Do total de alunos do Agrupamento, importa referir que 752 alunos, 

aproximadamente 48% do total, são subsidiados. Desse conjunto de população 

subsidiada, 492 alunos são do escalão A e 260 do escalão B.  

É atribuído reforço alimentar (pequeno almoço e lanche) a cerca de 56 alunos 

do Agrupamento. 
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Catorze alunos foram sinalizados para a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens: Pré-escolar: 2 crianças; 1.º ciclo: 2 alunos; 2.º ciclo: 6 alunos; 3.º ciclo: 4 

alunos. 

Em termos de sucesso escolar ao nível da avaliação externa, o agrupamento 

encontrava-se no ano letivo 2014/2015, no 4.º ano, em Português, com valores 6,09% 

abaixo do nível nacional e 11,36% abaixo na disciplina de Matemática. No caso 

concreto do Português de 6.º ano, os valores do sucesso encontravam-se a 7,9% 

abaixo do nacional e 20,73% abaixo, na disciplina de Matemática.  

No 9.º ano de escolaridade, no ano letivo 2014/2015, a disciplina de Português 

encontrava-se com valores abaixo dos valores nacionais de 12,70% e de 11,08% abaixo 

dos valores nacionais a Matemática. No ano letivo 2015/2016, a disciplina de 

Português encontrava-se com valores abaixo dos valores nacionais de 5,54% e de 

27,02% abaixo dos valores nacionais, na disciplina de Matemática. 

No que diz respeito à indisciplina, no ano letivo 2014/2015 registaram-se 345 

ocorrências, envolvendo 273 alunos com 276 medidas corretivas e 44 medidas 

disciplinares sancionatórias, enquanto no ano letivo 2015/2016 se realizaram 354 

ocorrências com 236 alunos envolvidos, tendo-se aplicado 267 medidas corretivas e 

43 medidas disciplinares sancionatórias. 

 

1.2.2. População docente 

Segundo dados do ano letivo 2016/2017, o corpo docente apresenta 

estabilidade e experiência profissional, porquanto, dos 148 professores e educadores, 

111 são do quadro de agrupamento e 26 contratados, sendo que desses 111 docentes 

têm mais de quinze anos de serviço. As idades mais representativas situam-se entre 

os 47 e os 55 anos. 

 

1.2.3. População não docente 

No que diz respeito aos assistentes técnicos, num total de 8, constituem um 

corpo estável, visto que todos têm contrato de trabalho em funções públicas por 
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tempo indeterminado e trabalham no Agrupamento há mais de 10 anos. A idade mais 

representativa situa-se entre os 47 e os 55 anos. 

Relativamente aos assistentes operacionais, num total de 35, constituem um 

corpo com alguma estabilidade, visto que 26 detêm contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, 95% dos quais trabalham no Agrupamento há mais 

de 10 anos. A idade mais representativa situa-se entre os 47 e os 55 anos. 

Desempenham ainda funções no Agrupamento um leque de outros profissionais 

técnicos (psicóloga, terapeuta da fala e psicomotricista), 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, bem como uma Psicóloga 

atribuída pela DGEstE, uma Técnica de Intervenção Local, resultante de colocação no 

âmbito do Programa das turmas PIEF, e duas técnicas (assistente social e educadora 

social), resultante dos recursos do programa TEIP3. 

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, ou para a realização de ações no âmbito da Educação para a 

Saúde, na Orientação Escolar e nos apoios especializados a crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais de caráter 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, Centro de Formação do Seixal, no âmbito da 

formação do pessoal docente e não docente, Cercizimbra e APPDA, no âmbito do 

apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais. Existem ainda protocolos 

com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a nível da capacitação e 

prestação do apoio do perito externo e do Instituto Piaget. 
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2. Diagnostico Estratégico do Agrupamento 

 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

IN
T
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R

N
A
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A

Ç
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Eixo1: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

 Oferta formativa diversificada e adequada como 

medidas de promoção do sucesso escolar e 

prevenção do abandono escolar; 

 Operacionalização das 10 ações dos Planos de 

Melhoria preconizadas para a promoção do 

Sucesso Educativo;  

 Conjunto de respostas no âmbito da inclusão 

escolar com expressão máxima nas Unidades de 

Ensino Estruturado para a Educação de Alunos 

com Perturbações do Espetro do Autismo;  

 Centro de Recursos TIC para a Educação Especial 

do Seixal - CRTIC-Seixal; 

 Programa Educação para a Saúde, com 

iniciativas promotoras do desenvolvimento de 

atitudes e valores adequados ao bem-estar físico 

e mental de crianças e alunos; 

 Conhecimento por parte dos alunos e 

encarregados de educação da calendarização da 

realização das fichas de avaliação, bem como 

das informações de teste;  

 Valorização do conhecimento e da aprendizagem 

contínua através da realização de exposição dos 

trabalhos dos alunos, de blogues, e do jornal 

escolar “O Lobato”; 

 Existência de três Bibliotecas Escolares; 

 A monitorização da qualidade do sucesso pelos 

diversos órgãos de gestão de topo e pelos 

departamentos; 

 Existência do Quadro de Mérito, Valor e de 

Excelência; 

Eixo1: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

 Hábitos de estudo e baixo nível de 

acompanhamento escolar por parte de algumas 

famílias; 

 Empenho e trabalho sistemático por parte de 

alunos; 

 Práticas de diferenciação pedagógica 

incipientes e não generalizadas;  

 Gestão sequencial e articulada do currículo, a 

nível vertical e horizontal; 

 Utilização de metodologias diversificadas em 

sala de aula, como estratégias sistemáticas de 

promoção de melhoria das aprendizagens;  

 Observação da prática letiva em sala de aula 

com vista à partilha, como estratégia de 

aperfeiçoamento das práticas de ensino e de 

desenvolvimento profissional dos docentes;  

 Sustentabilidade nos resultados académicos 

nas disciplinas de Português e Matemática na 

avaliação interna; 

 Resultados académicos nas disciplinas de 

Português e Matemática na avaliação externa; 

 Qualidade do sucesso; 

 Promoção da literacia; 

 Desenvolvimento de atividades de caráter 

prático a nível das ciências, essencialmente no 

1.º e 2.º ciclo de escolaridade;  

 Trabalho colaborativo e reflexivo dos 

docentes; 
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 Prática de promoção de ações de formação em 

contexto ao nível do pessoal docente; 

 Equipa STEP, multidisciplinar, promotora de 

mecanismos de promoção de um clima de 

confiança e de motivação para a aprendizagem;  

 Participação em projetos e concursos que 

estimulam as aprendizagens em áreas distintas 

do conhecimento; 

 A relação que o Agrupamento estabelece com a 

comunidade envolvente; 

 Reconhecimento da comunidade pelo trabalho 

educativo desenvolvido no agrupamento; 

 Uniformização dos critérios e grelhas de 

avaliação de suporte à avaliação comuns aos 

vários departamentos curriculares. 

 Resposta efetiva a alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

 Incipiente impacto do apoio ao estudo no 2º 

ciclo como estratégia de melhoria do processo 

ensino-aprendizagem;  

 Incipiente dinamização de atividades que 

promovam a utilização de recursos e meios que 

valorizem o conhecimento das raízes culturais 

locais;  

 Incipiente dinamização de atividades que 

fomentem a intervenção cívica e a 

participação ativa na comunidade;  

 Biblioteca escolar do 2.º e 3.º ciclo 

desenvolvendo atividades transversais, 

fomentando a dinamização educativa e 

cultural e os hábitos de leitura, em 

colaboração com os departamentos 

curriculares. 

 

Eixo 2: Prevenção do Abandono, Absentismo e 

Indisciplina 

 Desporto Escolar como promotor do 

desenvolvimento integrado de competências e o 

acesso a experiências e aprendizagens diversas, 

que contribuem para o aumento dos índices de 

motivação dos jovens; 

 Assembleias de delegados e subdelegados com a 

Direção;  

 Conversa da Diretora e Subdiretora com os 

alunos das turmas do 2.º e 3.º ciclo em contexto 

de sala de aula;  

 Existência de uma equipa multidisciplinar/STEP 

que acompanha alunos com comportamentos 

disruptivos que apresentam grandes fragilidades 

sociais e familiares;  

 Operacionalização das cinco ações do Plano de 

Melhoria. 

 

Eixo 2: Prevenção do Abandono, Absentismo e 

Indisciplina 

 Cumprimento pouco rigoroso de regras e 

normas; 

 Ocorrências de indisciplina em sala de aula em 

todos os ciclos de escolaridade; 

 Situações de incipiente liderança docente em 

contexto sala de aula;  

 Situações de incipiente liderança não docente 

em contexto escolar; 

 Participação incipiente dos Encarregados de 

Educação no cumprimento dos deveres de 

assiduidade, pontualidade e regras 

comportamentais dos seus educandos. 
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Eixo 3: Gestão e Organização 

 Existência de um planeamento estratégico para 

a dinâmica organizacional do Agrupamento; 

 Rentabilização dos recursos humanos é realizada 

com base no conhecimento dos interesses e dos 

perfis pessoais e profissionais do pessoal 

docente e não docente;  

 Rentabilização dos equipamentos e recursos 

materiais disponíveis de modo a dar resposta às 

solicitações pedagógicas;  

 Consciencialização da Diretora e da sua equipa 

como um órgão promotor da liderança;  

 Grande abertura do órgão de gestão para a 

resolução de problemas e no acolhimento de 

sugestões apresentadas; 

 Procura de respostas céleres para as situações 

problemáticas que ocorrem quotidianamente; 

 Conselho Pedagógico como promotor ativo do 

acompanhamento e monitorização da dinâmica 

pedagógica no Agrupamento;  

 O Plano Anual de Atividades assumido como a 

operacionalização do Projeto Educativo e do 

Projeto de Intervenção da Diretora;  

 Operacionalização das três ações do Plano de 

Melhoria;  

 Existência de uma equipa de avaliação interna, 

como mecanismo que permite o processo de 

autoavaliação;  

 Monitorização dos processos de avaliação dos 

alunos e do cumprimento do currículo; 

 A implementação e constante monitorização do 

Plano de Melhoria pelos órgãos de gestão; 

 Aplicação planeada, criteriosa e rigorosa de 

todas as verbas existentes; 

 Aproveitamento da 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; 

 Conhecimento do Agrupamento da realidade da 

comunidade em que se insere; 

 Valorização da imagem performativa do 

Agrupamento; 

 Mecanismos de promoção da comunicação 

interna e externa. 

Eixo 3: Gestão e Organização 

 Número de assistentes operacionais 

insuficientes para as necessidades do 

Agrupamento; 

 Formação profissional dos assistentes 

operacionais; 

 Divulgação do Projeto Educativo e 

Regulamento Interno ao pessoal não docente;  

 Comunicação atempada e eficaz ao pessoal 

não docente;  

 Participação do pessoal não docente na 

definição das grandes linhas orientadoras do 

Agrupamento;  

 Equipamento informático no 1.º ciclo e 

manutenção no 2.º e 3.º ciclo; 

 Espaços cobertos para recreio no Inverno em 

grande número de escolas do 1.º ciclo e na 

básica de 2.º e 3.º ciclos;  

 Trabalho efetivo do conselho de turma como 

uma eficaz resolução dos problemas 

comportamentais e de ensino aprendizagem; 

 Desempenho sustentado do Coordenador como 

liderança intermédia;  

 Processo de autoavaliação como contributo 

para a promoção de mecanismos que 

possibilitem as boas práticas; 

 Existência da equipa de avaliação interna 

como elemento preconizador das novas 

estratégias mobilizadoras da melhoria da 

organização escolar e das práticas 

profissionais; 

 Inexistência do programa de avaliação dos 

alunos nas E.B.1(s); 

 Relações interpessoais como bloqueadoras do 

trabalho reflexivo e colaborativo.  
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Eixo 4: Relação Escola - Família Comunidade 

 Operacionalização da ação do Plano de Melhoria 

“Conhecer e participar na vida escolar como 

promoção de uma cultura de Agrupamento”;  

 Celebração de múltiplos protocolos e parcerias 

com entidades externas; 

 Elementos das Associações de Pais 

intervenientes e empenhados em resolver 

problemas com impacto positivo no 

desenvolvimento da prestação de um serviço 

educativo de melhor qualidade;  

 A informação dada regularmente aos 

encarregados de educação sobre as atividades e 

as aprendizagens dos alunos; 

 Articulação e trabalho desenvolvido com a 

APAEPEL, nomeadamente na oferta dos CAF’s e 

das AEC’s; 

 Reuniões periódicas da Direção com os 

encarregados de educação do pré-escolar ao 3.º 

ciclo; 

 Participação dos encarregados de educação nas 

atividades do PAA, essencialmente no pré-

escolar e no 1.º ciclo. 

Eixo 4: Relação Escola - Família Comunidade 

 Participação sustentável dos encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos; 

 Escolaridade dos encarregados de educação; 

 Formação do pessoal docente e não docente. 
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Eixo1: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

 Recursos técnicos especializados no âmbito do 

Programa TEIP3; 

 Iniciativas da autarquia do Seixal relevantes para 

o Agrupamento;  

 Formação diversificada proporcionada pelo 

Centro de Formação das Escolas do Seixal que 

responde às verdadeiras necessidades dos 

docentes e não docentes. 

Eixo1: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

 Mudanças frequentes nas políticas educativas; 

 Inflexibilidade no cumprimento do currículo 

tendo em conta a existência de uma avaliação 

externa; 

 Mudança constante dos currículos; 

 Alterações sistemáticas nos critérios de 

progressão/retenção dos alunos. 

Eixo 2: Prevenção do Abandono, Absentismo e 

Indisciplina 

 Parceria com a Escola Segura na dinamização de 

ações sobre comportamentos desviantes junto 

dos alunos; 

 Recurso a novas oportunidades: Centro de 

Formação Profissional; Escola Profissional Bento 

de Jesus Caraça; CERCISA. 

Eixo 2: Prevenção do Abandono, Absentismo e 

Indisciplina 

 Descrédito da imagem e perda progressiva da 

autoridade do professor; 

 Problemas económicos e sociais das famílias. 

Eixo 3: Gestão e Organização 

 A integração do Agrupamento no programa 

TEIP3; 

 Integração do Agrupamento na rede de partilha 

de escolas/Agrupamentos TEIP; 

 Potenciação da Web e dos meios de comunicação 

enquanto canais privilegiados, capazes de 

potenciar a imagem do Agrupamento; 

 Boa articulação com diversas entidades: Centro 

de Formação Profissional; CPCJ; Centro de 

Saúde; Câmara Municipal do Seixal e Junta de 

Freguesia; APPDA; Cercisimbra; Projeto Escolhas 

- Tutores de Bairro; 

 Proximidade, apoio e colaboração da Junta de 

Freguesia da Amora e da Câmara Municipal do 

Seixal. 

Eixo 3: Gestão e Organização 

 Inexistência de uma política estratégica da 

tutela de permanência do pessoal docente 

contratado; 

 Política da tutela de implementação nas 

escolas de contratos de Emprego e Inserção 

sem formação para pessoal não docente; 

 Incipiente temporalidade para permitir a 

concretização efetiva da implementação dos 

normativos; 

 Espaço físico da escola EB1 da Amora;  

 Equipamento informático com acesso à 

internet no contexto do pré-escolar; 

 Equipamento e piso adequado nos espaços 

exteriores das escolas básicas com jardim-de-

infância; 

 Manutenção dos espaços escolares. 
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Eixo 4: Relação Escola- Família Comunidade 

 Grande envolvimento da APAEPEL na vida do 

Agrupamento;  

 Alargamento das parcerias, protocolos e 

contratos com entidades públicas e privadas; 

 Grande colaboração com o Centro de Formação 

de Escolas do Concelho do Seixal;  

 Parcerias com universidades de forma a 

fomentar as comunidades de aprendizagem. 

Eixo 4: Relação Escola- Família Comunidade 

 Desvalorização da cultura escolar por parte de 

alguns alunos e suas famílias; 

 Escassos recursos financeiros; 

 Grande número de famílias desestruturadas; 

 Política educativa da tutela desfasada da 

realidade educacional. 
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3. Identificação das Prioridades de Intervenção: A implementar/a 

consolidar a sua implementação 

 

Prioridades a implementar no Agrupamento 

Prioridades a consolidar no 

Agrupamento 
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 Implementar um modelo pedagógico que desenvolva 

nos alunos de todos os ciclos, com conteúdos e com 

valores, a capacidade de se tornarem pessoas 

competentes, conscientes, críticas, compassivas e 

comprometidas com uma sociedade justa, solidária, 

humana e inclusiva;  

 Desenvolver nos alunos de todos os ciclos a sua 

capacidade emocional e intelectual; 

 Sensibilizar e promover nos alunos de todos os ciclos 

o gosto pelo desenvolvimento das suas inteligências 

múltiplas;  

 Desenvolver a inteligência linguística com 

mecanismos de promoção de leitura, expressão e 

compreensão oral e escrita de forma a criar 

sustentabilidade no processo ensino aprendizagem e 

nos resultados académicos na disciplina de Língua 

Portuguesa nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos;  

 Desenvolver a inteligência lógico-matemática com 

mecanismos de promoção da capacidade de 

raciocínio lógico e resolução de problemas 

matemáticos de forma a criar sustentabilidade no 

processo ensino aprendizagem e nos resultados 

académicos na disciplina de Matemática nos 1.º, 2.º e 

3.º ciclos;  

 Desenvolver a inteligência espacial no pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclo através do desenvolvimento da 

capacidade de observar o mundo e os objetos em 

diferentes perspetivas;  

 Desenvolver a inteligência musical no pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclo;  

 Desenvolver a inteligência corporal e cinestésica nas 

crianças do pré-escolar e nos alunos do 1.º, 2.º e 3.º 

ciclo de modo a desenvolver a capacidade intuitiva 

de expressar sentimentos através do corpo; 

 Desenvolver a inteligência intrapessoal nas crianças e 

nos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de forma a promover 

a capacidade de compreensão e reflexão/ 

compreensão do porquê das coisas;  

 

 

 Garantir a oferta formativa 

diversificada e adequada; 

 Garantir a operacionalização das 

ações do Plano de Melhoria 

preconizadas para a promoção do 

Sucesso Educativo; 

 Garantir uma resposta inclusiva 

eficaz; 

 Garantir a continuidade dos serviços 

da Intervenção Precoce Para a 

Infância; 

 Garantir a operacionalização do 

Centro de Recursos TIC para a 

Educação Especial do Seixal - CRTIC-

Seixal; 

 Consolidar a operacionalização do 

Programa “Educação para a Saúde”; 

 Garantir a explicitação aos alunos e 

encarregados de educação de todo o 

procedimento a ter em conta no 

processo ensino aprendizagem;  

 Fortalecer a valorização do 

conhecimento e da aprendizagem 

contínua; 

 Melhorar o desempenho pedagógico 

das três Bibliotecas Escolares; 

 Garantir a monitorização da 

qualidade do sucesso pelos diversos 

órgãos de gestão de topo e pelos 

departamentos;  

 Garantir a existência do Quadro de 

Mérito, Valor e de Excelência; 

 Consolidar a Equipa STEP, 

multidisciplinar, como promotora de 

mecanismos de promoção de um 

clima de confiança e de motivação 

para a aprendizagem; 
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 Desenvolver a inteligência interpessoal nos alunos do 

1.º, 2.º e 3.º ciclos, de forma a desenvolver a 

capacidade de interpretar palavras, gestos, 

objetivos, desenvolvendo a empatia; 

 Desenvolver a inteligência naturalista promovendo a 

capacidade de diferenciar e categorizar espécies 

animais e vegetais;   

 Desenvolver metodologias que valorizem a 

aprendizagem por descoberta, canalizada por um 

trabalho cooperativo, com grupos heterogéneos e 

homogéneos, de acordo com as necessidades, com a 

realização de projetos interdisciplinares e pela 

aprendizagem baseada no problema;  

 Desenvolver em sala de aula práticas de 

diferenciação pedagógica formativas e contínuas 

como estratégias sistemáticas de promoção de 

melhoria das aprendizagens; 

 Promover nos departamentos/conselhos de turma a 

gestão do currículo de forma articulada, a nível 

vertical e horizontal; 

 Apresentar propostas de concretização de atividades 

diferenciadas para os alunos com dificuldades de 

desenvolvimento das suas capacidades emocionais e 

intelectuais;  

 Promover em departamento/interdepartamentais/ 

equipas pedagógicas a observação da prática letiva 

em sala de aula, como estratégia de 

aperfeiçoamento das práticas de ensino e de 

desenvolvimento profissional dos docentes;  

 Desenvolver práticas letivas de forma a promover a 

melhoria da qualidade do sucesso em todas as 

disciplinas de todos os ciclos; 

 Promover o trabalho colaborativo e reflexivo dos 

docentes como prática comum das reuniões de 

departamento;  

 Criar mecanismos de promoção do apoio ao estudo no 

2.º ciclo, como estratégia de melhoria do processo 

ensino aprendizagem;  

 Desenvolver na biblioteca escolar dos 2.º e 3.º ciclos 

atividades transversais que fomentem a dinamização 

educativa e cultural e os hábitos de leitura, em 

colaboração com os departamentos curriculares;  

 Repensar e implementar uma avaliação dos 

resultados e dos processos de aprendizagem dinâmica 

e integrada, potenciadora de uma autoavaliação e de 

uma coavaliação eminentemente formativa. 

 Garantir a participação em projetos e 

concursos que estimulem as 

aprendizagens em áreas distintas do 

conhecimento; 

 Melhorar a relação que o 

Agrupamento estabelece com a 

comunidade envolvente; 

 Melhorar a imagem do Agrupamento 

como entidade organizacional de 

qualidade; 

Garantir a melhoria dos 
procedimentos inerentes à avaliação 
dos alunos. 
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 Desenvolver um modelo pedagógico que promova os 

alunos com um papel ativo e protagonista, 

individualmente ou de forma cooperativa, com 

interesse e iniciativa pela aprendizagem;  

 Criar mecanismos que promovam, em sala de aula, o 

conhecimento, a compreensão e o cumprimento de 

regras e normas; 

 Promover o cumprimento de regras e normas em 

todos os espaços escolares;  

 Desenvolver, nos conselhos de turma e nos 

departamentos, mecanismos de liderança do docente 

em contexto de sala de aula e fora da sala de aula; 

 Desenvolver em reuniões de pessoal não docente a 

liderança do pessoal não docente em contexto fora 

da sala de aula; 

 Estabelecer compromissos entre intervenientes 

educativos no cumprimento da assiduidade dos 

alunos; 

 Promover com os alunos hábitos saudáveis de 

alimentação e exercício físico; 

 Promover a motivação, a autonomia e a 

responsabilidade dos alunos pelo ensino da arte; 

 Promover a participação dos Encarregados de 

Educação no cumprimento da assiduidade dos seus 

educandos. 

 

 Consolidar o Desporto Escolar como 

promotor do desenvolvimento 

integrado de competências e o acesso 

a experiências e aprendizagens 

diversas, que contribuam para o 

aumento dos índices de motivação 

dos jovens; 

 Desenvolver o âmbito das Assembleias 

de delegados e subdelegados de 

turma com a Direção;  

 Garantir a conversa da Diretora e 

Subdiretora com os alunos das turmas 

do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, em contexto de 

sala de aula;  

 Consolidar mecanismos que 

salvaguardem uma resposta eficaz aos 

alunos com comportamentos 

disruptivos que apresentam grandes 

fragilidades sociais e familiares;  

 Garantir a operacionalização das 

ações do Plano de Melhoria. 
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 Desenvolver uma entidade organizacional reflexiva e 

aprendente que integre e interrelacione, no projeto 

educativo, as atividades culturais, desportivas e 

musicais, ao serviço do desenvolvimento integral do 

aluno como pessoa; 

 Desenvolver mecanismos de promoção de relações 

profissionais facilitadoras do trabalho reflexivo e 

colaborativo, no pessoal docente e não docente; 

 Promover um modelo pedagógico que promova nos 

docentes uma cultura promotora da reflexão de 

práticas letivas, com vista a “uma inovação 

disruptiva”, desenvolvendo a pertinência da mudança 

com vista à melhoria educacional; 

 Desenvolver um modelo organizativo e de gestão 

facilitadora da liderança pedagógica dos docentes; 

 Desenvolver o trabalho do conselho de turma como 

uma resolução eficaz dos problemas 

comportamentais e de ensino aprendizagem; 

 

 

 Garantir a continuidade de um 

planeamento estratégico, operativo e 

eficiente na dinâmica organizacional 

do Agrupamento; 

 Garantir a rentabilização dos recursos 

humanos, materiais e financeiros no 

desenvolvimento da dinâmica 

organizacional do Agrupamento; 

 Consolidar a capacitação da liderança 

dos órgãos de gestão como 

promotores de uma liderança 

partilhada eficiente; 

 Garantir a qualidade da entidade 

organizacional com a transparência e 

prestação de contas; 

 Garantir a operacionalização do Plano 
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 Acompanhar e monitorizar o trabalho do conselho de 

turma de forma a garantir a eficácia do seu 

desempenho na resolução dos problemas 

comportamentais e de ensino aprendizagem; 

 Desenvolver, nos coordenadores, mecanismos de 

acompanhamento e monitorização do processo 

pedagógico e organizacional; 

 Garantir a realização do acompanhamento e 

monitorização, por parte das lideranças intermédias, 

nas atividades pedagógicas e organizacionais que lhe 

são inerentes; 

 Promover a formação profissional dos assistentes 

operacionais; 

 Criar mecanismos de divulgação do Projeto Educativo 

e do Regulamento Interno ao pessoal não docente;  

  Estabelecer mecanismos de comunicação atempada 

e eficaz com o pessoal não docente; 

 Promover a participação do pessoal não docente na 

definição das grandes linhas orientadoras do 

Agrupamento;  

 Tornar o processo de autoavaliação um procedimento 

habitual e um contributo eficaz para a promoção de 

mecanismos que possibilitem as boas práticas; 

 Implementar a supervisão pedagógica como uma 

prática comum no desempenho dos docentes; 

 Desenvolver uma equipa de avaliação interna como 

elemento preconizador das novas estratégias 

mobilizadoras da melhoria da organização escolar e 

das práticas profissionais; 

 Desenvolver procedimentos com vista a alargar, no 

1.º ciclo, o material informático de suporte ao 

processo ensino aprendizagem;  

 Criar mecanismos de manutenção, nos 2.º e 3.º 

ciclos, do material informático de suporte ao 

processo ensino aprendizagem; 

 Desencadear mecanismos que visem a criação de 

espaços cobertos para recreio, no inverno, na escola 

dos 2.º e 3.º ciclos;  

 Desencadear procedimentos, junto dos parceiros 

educativos, de mecanismos que visem a criação de 

espaços cobertos para o recreio, no inverno, na 

 Garantir a planificação anual das 

atividades do Agrupamento, como a 

operacionalização do Projeto 

Educativo; 

 Garantir a operacionalização das 

ações do Plano de Melhoria; 

 Consolidar a existência de uma 

equipa de avaliação interna, como 

um mecanismo que permite o 

processo de autoavaliação;  

 Garantir a monitorização dos 

processos de avaliação dos alunos e 

do cumprimento do currículo; 

 Consolidar momentos de reflexão e 

de melhoria das práticas de gestão 

pedagógica e administrativa; 

Consolidar os mecanismos de 
promoção da comunicação interna e 
externa. 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
Projeto Educativo do Agrupamento 2016-2020 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 21 de 72 
 

escola dos 2.º e 3.º ciclo. 
E
ix

o
4
: 

R
e
la

ç
ã
o
 E

sc
o
la

 F
a
m

íl
ia

 C
o
m

u
n
id

a
d
e
 

 Promover uma entidade organizacional aberta e 

comprometida com o meio envolvente; 

 Promover a participação dos agentes educativos na 

vida escolar dos seus educandos como parceiros 

efetivos do processo educativo;  

 Promover a participação dos diversos agentes 

educativos na vida escolar dos seus educandos como 

recurso efetivo do processo educativo; 

 Promover ações de melhoria do percurso/processo 

educativo com os diversos agentes educativos;  

 Promover ações que visem a participação do 

Agrupamento na dinâmica da comunidade educativa 

em que está inserida; 

 Promover a formação do pessoal docente e não 

docente. 

 Garantir a celebração de protocolos e 

parcerias com entidades externas 

vantajosas para o Agrupamento;  

 Intensificar a parceria com a 

Associação de Pais; 

 Consolidar procedimentos inerentes à 

informação dada regularmente aos 

encarregados de educação sobre as 

atividades e as aprendizagens dos 

alunos; 

 Garantir a articulação e o trabalho 

desenvolvido com a APAEPEL, 

nomeadamente na oferta dos CAF’s e 

das AEC´s; 

 Continuar a realização de reuniões 

periódicas da Direção com os 

encarregados de educação do pré-

escolar ao 3.º ciclo; 

 Intensificar a participação dos 

encarregados de educação nas 

atividades do PAA. 
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PARTE II - AÇÃO ESTRATÉGICA 

1. Princípios orientadores da estratégia do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato assume-se como uma entidade 

organizacional aprendente assente no lema “partimos ao descobrimento neste nosso 

agrupamento” que preconiza uma escola que valorizando atitudes cognitivas de 

curiosidade intelectual, espírito criativo, autonomia e eficácia na resolução de 

problemas, fornece os meios de potencializar as competências instrumentais 

contribuindo para novas construções sociais de aprendizagem, em que o aluno vai 

acumulando saberes e competências que lhe permitam construir o seu projeto de 

vida. 

Defende-se a educação como algo acessível a todos, verdadeiramente justa 

para com cada um de forma a se tornar um meio para o desenvolvimento emocional 

e intelectual que permita aos alunos a construção de projetos de vida fortes para 

serem pessoas competentes, conscientes, críticas, tolerantes e comprometidas com 

uma sociedade mais justa, solidária, humana e inclusiva.   

Assume-se como uma escola com uma forma de ensinar e de aprender, 

excelente e inclusiva, colocando o aluno no centro do processo ensino aprendizagem, 

integrando conhecimento e saber de forma a proporcionar um desenvolvimento 

pessoal harmonioso e a uma integração profissional equilibrada. 

 

Visão 

Ser uma entidade organizativa aprendente de referência no desenvolvimento 

emocional e intelectual do aluno, com uma forma de ensinar e de aprender, 

excelente e inclusiva, reforçando a sua cultura e identidade. 

 

Missão 

Prestar um serviço público que assegure, de forma inclusiva, a Intervenção 

Precoce para a Infância, a Educação Pré-escolar e o Ensino Básico de qualidade, 

visando a formação de cidadãos competentes, conscientes, críticos, tolerantes e 

comprometidos com uma sociedade mais justa, solidária, humana e inclusiva.   
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Valores 

Identidade; Autonomia; Convivência; Diálogo; Justiça; Respeito; 

Responsabilidade; Solidariedade; Tolerância; Inclusão; Cidadania. 

 

Consciente de que qualquer processo de melhoria numa entidade 

organizacional implica a capacidade de a escola se autorrenovar desenvolvendo a sua 

cultura organizativa, com vista a adaptar-se e a melhorar perante os novos desafios e 

os novos contextos, preconiza-se imperioso na operacionalização do presente projeto 

educativo a necessidade de a escola ser perspetivada como unidade de mudança, 

nomeadamente através da sua capacidade (dos processos que estejam a 

desencadear, das formas de trabalho em colaboração, das oportunidades de 

desenvolvimento profissional e formação), promovendo a capacidade de 

aprendizagem dos próprios intervenientes e, especialmente, da escola como 

organização. 

Neste processo considerou-se, assim, ser fundamental que às linhas 

orientadoras da política educacional a prevalecer pela operacionalização do projeto 

educativo tivessem subjacente momentos prévios, a decorrer no período de 

2016/2017 e 2017/2018, de criação de tempos suficientes para o planeamento; para 

a elaboração de um programa de ensino aprendizagem coordenado; para o 

compromisso dos professores para com o processo ensino aprendizagem; para a 

eficácia profissional coletiva, para sistemas comunitários de formas internas de 

trabalho colaborativo que possam induzir os professores a investigar a sua prática, 

construindo a capacidade para a criação de comunidades de aprendizagem. 
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2. Quadro de Referencial Estratégico 

2.1. Eixo 1: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem  

2.1.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P1 - Qualidade no 

processo Ensino-

Aprendizagem e 

sucesso educativo 

Obj1. Implementar um modelo 

pedagógico que desenvolva nas crianças 

e nos alunos de todos os ciclos a sua 

capacidade emocional e intelectual. 

 Elaboração de um diagnóstico sobre o impacto da metodologia de aprendizagem utilizada no 

Agrupamento; 

 Criação de mecanismos que permitam o desenvolvimento da inteligência linguística:  

i) Desenvolvimento de uma linguagem correta;  

ii) Recurso a momentos de escrita individual e coletiva com especial reforço no 1.º ciclo; 

iii) Recurso a momentos de leitura em voz alta com frequência;  

iv) Criação/desenvolvimento do gosto pela leitura;  

v) Proporcionando a cada aluno momentos de leitura, escrita, escuta e oralidade; 

vi) Promoção de debates sobre assuntos do programa de qualquer disciplina;  

vii) Criação de pequenos diários de turma/escola;  

viii) Troca de correspondência em português/ou em língua estrangeira com jovens de outras 

regiões/países; 

ix) Dinamização de projetos transversais de promoção da leitura;  

x) Promoção de atividades transversais, fomentando a dinamização educativa e cultural e os 

hábitos de leitura, nas bibliotecas escolares dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, em colaboração com 

os departamentos curriculares. 

 Criação de mecanismos que permitam o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática:  

i) Desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos 

na disciplina de Matemática nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

ii) Dinamização de projetos transversais de promoção do cálculo mental e raciocínio; 

iii) Promoção de atividades com jogos/materiais manipulativos, categorização de factos e de 

informação, analogias, pesquisa, experiências laboratoriais, mnemónicas, mapas de ideias. 
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 Criação de mecanismos que permitam o desenvolvimento da inteligência espacial no pré-

escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos:  

i) Criação de momentos de visionamento de filmes e outros materiais audiovisuais sobre as 

matérias abordadas nas aulas;  

ii) Exploração de temas com recurso a posters, desenhos, pinturas, ilustrações e outras formas 

visuais de exploração de temas nas aulas; 

iii) Criação de momentos de técnicas de estudo visuais, como, por exemplo, a utilização de 

sublinhados coloridos ou a elaboração de mapas de ideias, gráficos ou esquemas;  

iv) Criação de um dicionário ilustrado nas línguas estrangeiras para as áreas vocabulares que 

vão sendo trabalhadas. 

 Criação de mecanismos que permitam o desenvolvimento da inteligência musical no pré-

escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos: 

i) Promoção da educação musical como disciplina integrante e sequencial do processo de 

ensino aprendizagem das crianças e alunos de todos os ciclos;  

ii) Criação de um ambiente musical no espaço escolar;  

iii) Criação da oportunidade de aprenderem a tocar um instrumento;  

iv) Utilização de canções adequadas na apresentação de matéria nova em diferentes 

disciplinas;  

v) Criação de canções, raps ou poemas para a aprendizagem dos conteúdos; 

vi) Criação de momentos para verbalizarem, em voz alta, diferentes atividades que realizam, 

como por exemplo: leitura, pensamento durante a resolução de um problema e raciocínio 

acerca de informação nova; 

vii) Audição de música como forma de relaxamento. 

 Criação de mecanismos que permitam o desenvolvimento da inteligência corporal e cinestésica 

nas crianças do pré-escolar e nos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos: 

i) Operacionalização da educação física como forma de desenvolvimento integral dos alunos, 

considerando seus avanços motores, cognitivos, sociais e afetivos; 

ii)  Operacionalização da educação física como promotora de motivação, interesse e 

participação dos alunos nas atividades letivas;  
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iii) Utilização de materiais manipulativos para o estudo de matérias mais abstratas e para a 

resolução de problemas, por exemplo no domínio da Matemática;  

iv) Realização de experiências em todos os ciclos. 

 Criação de mecanismos que desenvolvam a inteligência naturalista:  

i) Promoção de atividades que permitam aos alunos observar, interpretar e classificar plantas, 

animais, rochas;  

ii) Desenvolvimento de atividades que permitam a defesa de causas ecológicas, ambientais; 

iii) Criação de hortas pedagógicas; 

iv) Implementação do Plano Integrado para o Ensino Experimental das Ciências. 

 Criação de mecanismos que desenvolvam a inteligência intrapessoal nas crianças e nos alunos 

dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de forma a promover a capacidade de compreensão e 

reflexão/compreensão do porquê das coisas: 

i) Definição de objetivos pessoais e realistas e a definição de estratégias adequadas; 

ii) Criação de momentos que permitam estabelecer metas pessoais para o estudo, de acordo 

com os seus objetivos, as suas dificuldades e o seu ritmo; 

iii) Criação de momentos de autoavaliação da aprendizagem;  

iv) Criação de momentos de reflexão sobre os assuntos; 

v) Recurso a diferentes estratégias de aprendizagem de modo a promover uma autoavaliação, 

para que cada aluno se torne mais consciente do seu estilo de aprendizagem. 

 Criação de mecanismos que desenvolvam a inteligência interpessoal nos alunos dos 1.º, 2.º e 

3.º ciclos de forma a desenvolver a capacidade de interpretar palavras, gestos, objetivos, 

desenvolvendo a empatia:  

i) Promoção de atividades na aula que impliquem trabalho de par ou de grupo;  

ii) Criação de momentos para a organização de tutoria de pares;  

iii) Organização de pequenos grupos para estudo ou realização de trabalhos fora das aulas;  

iv) Troca de correspondência entre escolas;  

v) Criação de momentos de desenvolvimento de competências sociais e de comunicação como 

a escuta ativa, o encorajamento, o elogio, a empatia e a resolução de problemas. 
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Obj2. Implementar uma metodologia de 

trabalho em sala de aula assente em 

práticas de diferenciação pedagógica 

como estratégias sistemáticas de 

promoção de melhoria das 

aprendizagens. 

i) Implementação de um modelo pedagógico centrado na aprendizagem; 

ii) O aluno no centro do processo ensino-aprendizagem;  

iii) Desenvolvimento de projetos pessoais e de grupo;  

iv) Recurso à aprendizagem baseada na metodologia do projeto;  

v) Aprendizagem baseada na construção de projetos pessoais/grupo; 

vi) Utilização de metodologias que valorizem a aprendizagem por descoberta;  

vii) Recurso à metodologia das perguntas e respostas;  

viii) Desenvolvimento da capacidade para escutar, com capacidade crítica;  

ix) Promoção da capacidade de os alunos se interpelarem e fazerem perguntas; 

x) Recurso ao trabalho cooperativo, com grupos heterogéneos e homogéneos, de acordo com 

as necessidades;  

xi) Recurso à realização de projetos interdisciplinares;  

xii) Reforço dos pontos fortes dos alunos;  

xiii) Introdução de ações que estejam relacionadas com as diferentes dimensões da inteligência 

humana, nos projetos;  

xiv) Estabelecimento de uma inter-relação adequada entre as competências básicas potenciando 

o desenvolvimento equilibrado do aluno;  

xv) Consolidação do trabalho iniciado com a operacionalização das ações no 1.º ciclo “Trocar 

para partilhar”, “Fortalecimento das aprendizagens no 1.º ano”, “Coadjuvação a 

Português/ Matemática” e “Expressões em ação”;  

xvi) Consolidação do trabalho iniciado com a operacionalização das ações no 2.º ciclo 

“Coadjuvação a Português” e “Coadjuvação a Matemática”;  

xvii) Consolidação do trabalho iniciado com a operacionalização das ações no 3.º ciclo “Apoiar 

para o sucesso a Português” e “Apoiar para o sucesso a Matemática”. 
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Obj3. Implementar uma metodologia 

nos conselhos de turma que permita 

apresentar propostas de concretização 

de atividades diferenciadas para os 

alunos de modo a desenvolver as suas 

capacidades emocionais e intelectuais.  

 Promoção, nos conselhos de turma, de uma metodologia de equipa de docentes com:  

i) Recurso a uma metodologia de trabalho em conjunto, que planificam, programam, 

trabalham na sala de aula, avaliam e acompanham os alunos;  

ii) Aplicação de uma metodologia de trabalho que permita desencadear mecanismos que visem 

criar as condições para que cada aluno aprenda;  

iii) Identificação do processo de ensino aprendizagem dos alunos e apresentação de propostas 

de atividades diferenciadas de forma a potenciar as suas aprendizagens;  

iv) Identificação do processo de ensino aprendizagem dos alunos e apresentação de propostas 

de atividades diferenciadas com vista à adequação de estratégias que visem minimizar as 

dificuldades de aprendizagens;  

v) Promoção da observação da prática letiva em sala de aula, como estratégia de 

aperfeiçoamento das práticas de ensino e de desenvolvimento profissional dos docentes; 

vi) Possibilidade de alargar a todos os anos e ciclos, no ano letivo de 2017/2018, o trabalho 

desenvolvido na ação de melhoria “Revitalização da ação do Conselho de Turma”. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 
Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 
Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P1 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem e sucesso educativo 

Obj1. Implementar um modelo 

pedagógico que desenvolva nas 

crianças e nos alunos de todos 

os ciclos a sua capacidade 

emocional e intelectual. 

Turmas envolvidas 

1.º Ciclo 

SD 

- - 
1.º e 2.º 

anos 
1.º Ciclo 

Garantir o envolvimento das 

turmas. 2.º Ciclo - - 5.º ano 2.º Ciclo 

3.º Ciclo - - 7.º ano 3.º Ciclo 

Realização de atividades 

desenvolvidas nas turmas 

que promovam a capacidade 

emocional e intelectual. 

1.º Ciclo 

SD 

- - 
1.º e 2.º 

anos 
1.º Ciclo Garantir a existência de 

atividades nas turmas 

envolvidas. 
2.º Ciclo - - 5.º ano 2.º Ciclo 

3.º Ciclo - - 7.º ano 3.º Ciclo 
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Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 
Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 
Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Obj2. Implementar uma 

metodologia de trabalho em 

sala de aula assente em 

práticas de diferenciação 

pedagógica como estratégias 

sistemáticas de promoção de 

melhoria das aprendizagens. 

Turmas envolvidas 

1.º Ciclo 

SD 

- - 
1.º e 2.º 

anos 
1.º Ciclo 

Garantir o envolvimento das 

turmas. 2.º Ciclo - - 5.º ano 2.º Ciclo 

3.º Ciclo - - 7.º ano 3.º Ciclo 

Realização de atividades 

desenvolvidas nas turmas 

envolvidas 

1.º Ciclo 

SD 

- - 
1.º e 2.º 

anos 
1.º Ciclo Garantir a existência de 

atividades nas turmas 

envolvidas. 
2.º Ciclo - - 5.º ano 2º Ciclo 

3.º Ciclo - - 7.º ano 3º Ciclo 

Distância da taxa de sucesso 

externo para o valor 

nacional 

3.º Ciclo – 
Port 

-6,63% -1,63% >0,00% >0,00% >0,00% 
Melhorar em 5 pp face ao 

histórico. 3.º Ciclo – 
Mat 

-16,18% -11,18% -6,18% -1,18% >0,00% 

Distância da classificação 

média externa para o valor 

nacional 

3.º Ciclo – 
Por 

-0,09 >0,00 >0,00 >0,00 >0,00 
Melhorar 0,10 face ao 

histórico. 3.º Ciclo – 
Mat 

-0,35 -0,25 -0,15 -0,05 >0,00 

Taxa de insucesso escolar 

1.º Ciclo 6,31% <7,50% <7,50% <7,50% <7,50% Melhorar em 5 pp face ao 

histórico ou valor de chegada 

inferior a 7,5%. 

2.º Ciclo 16,72% 11,72% <7,50% <7,50% <7,50% 

3.º Ciclo 21,84% 16,84% 11,84% <7,50% <7,50% 

Obj3. Implementar uma 

metodologia nos conselhos de 

turma que permita apresentar 

propostas de concretização de 

atividades diferenciadas para os 

alunos de modo a desenvolver 

as suas capacidades emocionais 

e intelectuais. 

Turmas onde é 

implementada a nova 

metodologia 

2.º Ciclo 

SD 

5.ºC 
2.º 

Ciclo 
2.º Ciclo 2.º Ciclo 

Garantir a implementação 

desta nova metodologia nas 

turmas. 3.º Ciclo 7.ºC 
3.º 

Ciclo 
3.º Ciclo 3.º Ciclo 
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2.1.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P2 - Práticas 

eficazes de 

inclusão educativa 

e social 

Obj1. Promover desenvolvimento e 

aprendizagens às crianças apoiadas pela 

Intervenção Precoce na Infância (0-6 

anos). 

 Intervir nos contextos naturais em 

função das especificidades de cada 

criança;  

 Partilhar informação/conhecimento 

com as famílias e profissionais que 

intervêm junto das crianças;  

 Identificar atividades e rotinas como 

oportunidades de aprendizagem para 

a criança. 

i) Atendimento direto (semanal/quinzenal/mensal) em articulação com diferentes parceiros 

(famílias, profissionais de diferentes áreas disciplinares) nos domicílios e/ou contextos 

educativos ou Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC); 

ii) Intervenção em regime de vigilância, em articulação com famílias e profissionais em regime 

de consultadoria. 

Obj2. Definir práticas eficazes de 

inclusão educativa e social das crianças e 

jovens com Necessidades Educativas 

Específicas (NEE). 

 

 Aumentar os níveis de atividade e 

participação das crianças e jovens com 

NEE, em diferentes contextos 

inclusivos. 

i) Definição dos critérios de elegibilidade e procedimentos de atuação no âmbito das 

diferentes modalidades;  

ii) Implementação de metodologias diferenciadas, ativas e participativas. 

i) Aplicação de medidas educativas/flexibilidade curricular adequando ao estilo de 

aprendizagem das crianças e jovens; 

ii) Disponibilização de recursos materiais e humanos, necessários para garantir a participação 

das crianças e jovens, com NEE, em todas as atividades propostas; 
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 Garantir a aplicação e implementação 

dos Planos Individuais de Transição 

(PIT), em contextos de vida, adequados 

às necessidades, interesses e 

expetativas dos alunos com mais de 15 

anos de idade. 

 

iii) Realização de reuniões com as Famílias, Professores Titulares de Turma, Diretores de 

Turma e outros Técnicos, para aferir a eficácia e pertinência das respostas educativas 

propostas no Plano Educativo Personalizado (PEP); 

iv) Implementação da ação 10 (Plano de Melhoria TEIP), enriquecendo a intervenção através da 

Música, Artes e Ofícios, Atividade Física, Oficina de Expressão Dramática e TIC; 

v) Desenvolvimento das competências específicas (atividades de promoção de capacitação) 

facilitadoras do desenvolvimento biopsicossocial e consubstanciadas no Plano Educativo 

Personalizado. 

 

i) Desenvolvimento de parcerias, com entidades promotoras de estágios, numa vertente 

profissionalizante, ajustada ao perfil de funcionalidade dos jovens;  

ii) Organização de contextos sócio educativos, no espaço escolar, que permitam ao jovem o 

contacto com diferentes atividades e a possibilidade de exercer algumas tarefas, com 

supervisão de técnicos ou, em autonomia.  
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 
Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 
Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P2 - Práticas eficazes de inclusão educativa e social 

Obj1. Promover 

desenvolvimento e 

aprendizagens às crianças 

apoiadas pela Intervenção 

Precoce na Infância (0-6 anos). 

Grau de satisfação dos 

encarregados de educação 
Global SD - Sim Sim Sim 

Informação recolhida pela 

Equipa de Intervenção 

Precoce. 

Obj2. Definir práticas eficazes 

de inclusão educativa e social 

das crianças e jovens com 

Necessidades Educativas 

Específicas. 

Recolha da taxa de 

participação das crianças e 

jovens nas atividades do 

grupo/turma 

Global SD - Sim Sim Sim 
Informação recolhida pela 

Equipa de Educação Especial. 

Recolha da taxa de 

concretização dos objetivos 

de aprendizagem do Plano 

Educativo Personalizado 

Global SD - Sim Sim Sim 
Informação recolhida pela 

Equipa de Educação Especial. 

Recolha da taxa de alunos 

que transitaram de ciclo de 

ensino 

Global SD - Sim Sim Sim 
Informação recolhida pela 

Equipa de Educação Especial. 

Recolha da taxa de alunos 

com Plano Individual de 

Transição 

Global SD - Sim Sim Sim 
Informação recolhida pela 

Equipa de Educação Especial. 

Grau de satisfação dos 

encarregados de educação 
Global SD - Sim Sim Sim 

Informação recolhida pela 

Equipa de Educação Especial. 
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2.1.3. Prioridade Estratégica 3 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P3 - Articulação de 

metodologias, 

saberes e 

competências 

Obj1. Articular metodologias entre 

ciclos. 

i) Desenvolvimento de um trabalho de articulação sustentado entre ciclos de forma a criar 

metodologias de trabalho que permitam aos alunos uma transição sequencial facilitadora 

das aprendizagens; 

ii) Consolidação da operacionalização da ação “Transição de rotinas” do pré-escolar ao 1.º 

ciclo; 

iii) Consolidação e alargamento do âmbito da ação “Transição de rotinas” do 1.º ciclo ao 2.º 

ciclo. 

Obj2. Articular saberes e competências 

no ciclo e interciclos. 

i) Organização dos conteúdos das disciplinas lecionados em torno dos saberes essenciais, das 

competências e valores que se querem propor;  

ii) Metodologia assente no trabalho interdisciplinar por projetos globalizantes, baseados em 

questões, problemas reais e significativos;  

iii) Realização de projetos integradores do currículo que envolvam os vários níveis de educação 

e ensino em torno de uma temática anual comum; 

iv) Promoção das atividades extracurriculares como uma articulação de saberes e 

competências. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 
Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 
Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P3 - Articulação de metodologias, saberes e competências 

Obj1. Articular metodologias 

entre ciclos. 

Número de iniciativas/ 

atividades de articulação 

promovidas no agrupamento. 

Global SD - 1 ≥1 ≥1 
Pelo menos uma iniciativa/ 

atividade em cada ano. 

Obj2. Articular saberes e 

competências no ciclo e 

interciclos. 

Número de iniciativas/ 

atividades de articulação 

promovidas no agrupamento. 

Global SD - 1 ≥1 ≥1 
Pelo menos uma iniciativa/ 

atividade em cada ano. 
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2.1.4. Prioridade Estratégica 4 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P4 - Avaliação dos 

processos e 

resultados da 

aprendizagem dos 

alunos. 

 

Obj1. Efetuar uma avaliação formativa 

reguladora da aprendizagem. 

i) Consolidação da avaliação formativa como procedimento sustentável de diagnóstico da 

situação dos alunos e decisivo da orientação a tomar no desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem de cada aluno;  

ii)  Redefinição dos critérios de avaliação de acordo com o desenvolvimento das competências; 

iii)  Reforço da avaliação formativa como o procedimento que permite: 

 No processo de ensino-aprendizagem, através de uma interação contínua, clarificar com os 

alunos os níveis de exigência e definir e desenvolver medidas de reajustamento, com base 

na interpretação fundamentada das dificuldades e dos êxitos, permitindo assim uma maior 

diferenciação das aprendizagens; 

 No processo ensino aprendizagem como forma de reorientação do trabalho;  

 Depois de um período mais longo, como balanço das aprendizagens, possibilitando 

reorganizar atividades conforme as diferentes necessidades dos alunos.  

iv) Consolidação e diversificação dos instrumentos de avaliação como prática comum nos 

docentes: a observação direta durante a realização das tarefas; a análise de questões 

colocadas pelos alunos durante as aulas, como os questionários orais e/ou escritos, a 

entrevista, as listas de verificação...; 

v) Operacionalização de procedimentos que visem o aproveitamento formativo do erro. Os 

erros detetados durante a recolha de informação devem ser encarados como parte 

integrante da aprendizagem, devendo ser aproveitados para revelar a natureza das 

representações, lógicas e estratégias; 

vi) Identificação da causa do erro como estratégia comum em todos os docentes, como forma 

destes adequarem o seu ensino às necessidades de aprendizagem do aluno e a este tomar 
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consciência dos seus erros e poder corrigi-los. 

Obj2. Promover a valorização da 

qualidade e do sucesso educativo. 

i) Prémio de Mérito e Excelência e Quadro de Valor; 

ii) Certificação e prémios para resultados de concursos internos sobre temáticas diversas; 

iii) Mostras públicas, exposições, página eletrónica. 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 
Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 
Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P4 - Avaliação dos processos e resultados da aprendizagem dos alunos. 

Obj1. Efetuar uma avaliação 

formativa reguladora da 

aprendizagem. 

Redefinição dos critérios de 

avaliação 
Global SD - Sim Sim Sim 

Garantir a redefinição dos 

critérios de avaliação. 

Instrumentos de avaliação 

formativa que constituam 

referenciais de um perfil do 

desempenho esperado 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

instrumentos. 

Obj2. Promover a valorização 

da qualidade e do sucesso 

educativo. 

Taxa de alunos distinguidos 

pelo seu mérito académico 

em todos os ciclos 

1.º Ciclo 9,82% >10% >10% >10% >10% Ficar acima de 10%. 

2.º Ciclo 3,48% >5% >5% >5% >5% Ficar acima de 5%. 

3.º Ciclo 1,79% >3% >3% >3% >3% Ficar acima de 3%. 

Percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas 

as disciplinas 

1.º Ciclo 85,41% 89,41% 93,41% >95,00% >95,00% Melhorar em 4 pp, face ao 

histórico, ou ficar acima de 

95%. 

2.º Ciclo 56,30% 60,30% 64,30% 68,30% 72,30% 

3.º Ciclo 45,64% 49,64% 53,64% 57,64% 61,64% 
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2.1.5. Calendarização 

 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1       

Obj2         

Obj3         

P2 

Obj1         

Obj2         

P3 

Obj1  
      

Obj2  
      

P4 

Obj1  
      

Obj2         
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2.2. Eixo 2: Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina  

2.2.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 

Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P1 – A educação em 

valores como 

projeto de vida 

Obj1. Desenvolver a identidade do 

aluno para que o mesmo se reconheça 

como um ser social, tornando-o um 

cidadão capaz de conviver 

harmoniosamente na sociedade com as 

diferenças e respeitando o convívio 

social. 

 

Obj2. Promover no aluno 

comportamentos que sejam a expressão 

de valores pessoais, sociais e morais, 

tornando-o ciente de suas escolhas, que 

reflitam no seu caráter. 

 

 

 

 

 Desenvolvimento da Autonomia: Criação de mecanismos que proporcionem ao aluno tomar 

decisões livremente e ter a sua liberdade, independência moral ou intelectual; 

 Capacidade de convivência: Desenvolvimento no aluno da capacidade de viver em comunidade, 

na escola de modo a garantir uma coexistência interpessoal harmoniosa; 

 Diálogo: Reconhecimento da fala como um momento da interação entre dois ou mais 

indivíduos, em busca de um acordo; 

 Justiça: Desenvolvimento, no aluno, da capacidade de perceber ou avaliar aquilo que é direito, 

que é justo. 

 

 Participação social: Desenvolvimento no aluno da capacidade de o tornar parte da vida em 

sociedade e levá-lo a compartilhar com os demais membros da comunidade conflitos, aflições 

e aspirações comuns; 

 Respeito mútuo: Desenvolvimento no aluno da capacidade de o aluno tratar outrem com 

grande atenção, profunda deferência, consideração e reverência, proporcionando a reação de 

outrem ao mesmo nível: o respeito mútuo; 

 Responsabilidade: Desenvolvimento no aluno da capacidade de responder por atos próprios ou 

alheios, ou por uma situação; 

 Solidariedade: Desenvolvimento no aluno de capacidade de comprometimento na ajuda ao 

outro; 

 Tolerância: Desenvolvimento no aluno da capacidade de admitir, nos outros, maneiras de 

pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas às suas; 

 Inclusão: Desenvolvimento no aluno da capacidade de desenvolver meios e ações que permitam 

o acesso de todos aos benefícios da vida em sociedade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Obj3. Promover a educação na 

cidadania. 

 

A Educação para o Desenvolvimento;  

A Educação para a Igualdade de Género;  

A Educação para os Direitos Humanos;  

A Educação Financeira;   

A Educação para a Segurança e Defesa Nacional;   

A promoção do Voluntariado;   

A Educação Rodoviária;   

A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável, A Dimensão Europeia da Educação; 

A Educação para os Media;   

A Educação para a Saúde e a Sexualidade;   

A Educação para o Empreendedorismo;   

A Educação do Consumidor;   

A Educação Intercultural. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P1 – A educação em valores como projeto de vida 

Obj1. Desenvolver a identidade 

do aluno para que o mesmo se 

reconheça como um ser social, 

tornando-o um cidadão capaz 

de conviver harmoniosamente 

na sociedade com as diferenças 

e respeitando o convívio social. 

Taxa de alunos sem faltas de 

assiduidade injustificadas 
Global SD - ≥10% ≥20% ≥30% 

Aumentar pelo menos 10% em 

cada ano letivo. 

Taxa de alunos sem 

participações 

disciplinares/ocorrências 

Global SD - ≥15% ≥30% ≥45% 
Aumentar pelo menos 15% em 

cada ano letivo. 

Número de medidas 

disciplinares por aluno 
Global 0,29 0,25 0,21 0,17 0,13 

Melhorar pelo menos 15% 

relativamente aos dados de 

partida. 

Número de alunos 

reincidentes em situações de 

indisciplina 

1.º Ciclo SD <10 <10 <10 <10 Manter abaixo de 10. 

2.º e 3.º 

Ciclo 
59 <55 <55 <50 <50 

Melhorar em relação aos 

dados de partida. 
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Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Obj2. Promover no aluno 

comportamentos que sejam a 

expressão de valores pessoais, 

sociais e morais, tornando-o 

ciente de suas escolhas, que 

reflitam no seu caráter. 

Número de alunos envolvidos 

em atividades promovidas 

pelo Agrupamento como 

voluntários/ colaboradores 

Global SD - ≥100 ≥200 ≥300 
Aumentar pelo menos 100 

alunos em cada ano letivo. 

Número de alunos no Quadro 

de Valor 
Global 5 ≥7 ≥9 ≥11 ≥13 

Aumentar pelo menos 2 alunos 

em cada ano letivo. 

Obj3. Promover a Educação na 

cidadania. 

Realização de atividades nos 

vários níveis de ensino que 

promovam a educação para 

a cidadania 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a realização das 

atividades. 

Atividades no âmbito da 

Educação Sexual e da 

Educação para a Saúde 

1.º e 2.º 

Ciclos 
≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 Carga horária anual por turma 

de Educação Sexual. 
3.º Ciclo ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 

Geral 2 2 3 4 5 
Aumentar pelo menos 1 

atividade em cada ano letivo. 

Número de atividades de 

outros âmbitos 
Global SD - 1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma atividade em 

cada ano. 
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2.2.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 

Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P2 - Prevenção do 

Abandono, 

Absentismo e 

Indisciplina 

Obj1. Desenvolver mecanismos de 

gestão de conflitos em contexto sala de 

aula e fora da sala de aula. (Pessoal 

docente).  

Obj2. Desenvolver mecanismos de 

gestão de conflitos em contexto escolar 

(Pessoal não docente). 

Obj3. Estabelecer compromissos entre 

os diversos intervenientes no processo 

educativo. 

Obj4. Promover a formação integral do 

aluno. 

 Perfil de liderança do docente em sala de aula: gestão de conflitos, exemplo de atitudes 

pedagógicas; 

 Mediação educativa: Intervir para prevenir; 

 Sala de Intervenção Pedagógica; 

 Crescer com a Música; 

 Crescer em Boa Forma; 

 Turma Destak: Uma medida de discriminação positiva; 

 Promoção de medidas tutoriais. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj1. Desenvolver mecanismos 

de gestão de conflitos em 

contexto sala de aula e fora da 

sala de aula. (Pessoal docente). 

Número de ocorrências de 

indisciplina na sala de aula 

1.º Ciclo 9 <10 <10 <10 <10 Manter abaixo de 10. 

2.º e 3.º 

Ciclos 
294 <275 <275 <250 <250 

Melhorar em relação aos 

dados de partida. 

Registo de partilha de boas 

práticas no âmbito da gestão 

de conflitos  

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir o registo das 

partilhas. 

Obj2. Desenvolver mecanismos 

de gestão de conflitos em 

contexto escolar (Pessoal não 

docente). 

Número de ocorrências de 

indisciplina fora da sala de 

aula 

1.º Ciclo SD <10 <10 <10 <10 Manter abaixo de 10. 

2.º e 3.º 

Ciclos 
56 <50 <50 <45 <45 

Melhorar em relação aos 

dados de partida. 

Registo de partilha de boas 

práticas no âmbito da gestão 

de conflitos  

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir o registo das 

partilhas. 

Obj3. Estabelecer 

compromissos entre os diversos 

intervenientes no processo 

educativo. 

Taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar 

1.º Ciclo 0,27% 0,20% 0,13% 0,06% 0,00% 
Melhorar em 25% face aos 

dados de partida. 
2.º Ciclo 2,17% 1,63% 1,08% 0,53% 0,00% 

3.º Ciclo 1,39% 1,04% 0,69% 0,35% 0,00% 

Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação 

nas reuniões com os 

professores titulares/ 

diretores de turma 

Pré-
Escolar 

83,93% 88,93% >90% >90% >90% Melhorar pelo menos 5%, ou 

manter acima de 90% 

relativamente aos dados de 

partida. 

1.º Ciclo 79,33% 84,33% 89,33% >90% >90% 

2.º e 3.º 
Ciclo 

64,46% 69,46% 74,46% 79,46% 84,46% 
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Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Obj4. Promover a formação 

integral do aluno. 

Número de alunos 

acompanhados pelo 

Gabinete de Saúde e 

Condição Física 

Global 11 11 13 15 17 
Aumentar pelo menos 2 alunos 

em cada ano letivo. 

Número de alunos 

participantes no Desporto 

Escolar (atividade externa) 

Global 289 303 317 331 345 

Melhorar pelo menos 5% 

relativamente aos dados de 

partida. 

Número de participações no 

Desporto Escolar (atividade 

interna) 

Global 1678 1762 1846 1930 2014 

Melhorar pelo menos 5% 

relativamente aos dados de 

partida. 

Número de participantes no 

Projeto Crescer com a 

Música com sucesso 

educativo  

Global SD >2 >4 >6 >8 
Aumentar pelo menos 2 alunos 

em cada ano letivo. 

Número de alunos 

acompanhamentos pelo STEP 

com sucesso educativo  

Global SD >2 >4 >6 >8 
Aumentar pelo menos 2 alunos 

em cada ano letivo. 

Turma Destak Global SD Sim Sim Sim Sim 
Garantir a participação das 

turmas no projeto. 

Alunos acompanhados em 

tutoria com sucesso 

educativo 

Global SD - - Sim Sim Garantir o acompanhamento. 
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2.2.3. Calendarização 

 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1         

Obj2         

Obj3         

P2 

Obj1         

Obj2         

Obj3         

Obj4         
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2.3. Eixo 3: Gestão e Organização  

2.3.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P1 - Consolidar 

uma gestão 

estratégica com 

base numa cultura 

participativa e de 

responsabilidade 

Obj1. Elaborar/atualizar os documentos 

estruturantes e orientadores do 

Agrupamento. 

Obj2. Operacionalizar a visão, a missão 

e os valores da organização. 

 Elaboração/atualização dos documentos estruturantes em consonância com as necessidades do 

Agrupamento; 

 Operacionalização do currículo em função do desenvolvimento da missão e dos valores 

preconizado no Agrupamento. 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P1 - Consolidar uma gestão estratégica com base numa cultura participativa e de responsabilidade. 

Obj1. Elaborar/atualizar os 

documentos estruturantes e 

orientadores do Agrupamento. 

Documentos orientadores 

produzidos/atualizados 
Global 100% 100% 100% 100% 100% 

Garantir que os documentos 

orientadores sejam todos 

produzidos/ atualizados. 

Obj2. Operacionalizar a visão, 

a missão e os valores da 

organização. 

Grau de satisfação da 

comunidade educativa 
Global SD - - - >2,5 Equipa de Avaliação Interna. 
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2.3.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P2 - Garantir 

práticas de 

racionalização dos 

recursos humanos, 

físicos, materiais e 

financeiros do 

Agrupamento 

Obj1. Garantir uma gestão racional dos 

recursos humanos do Agrupamento, 

otimizando o funcionamento dos 

serviços. 

Obj2. Garantir a gestão dos recursos 

financeiros, físicos e materiais do 

Agrupamento para responder de forma 

eficaz e eficientemente às 

necessidades. 

 Gestão da distribuição de serviço do pessoal docente de acordo com o primado pedagógico;  

 Gestão da distribuição de serviço de acordo com as suas necessidades da entidade 

organizacional;  

 Otimização dos espaços escolares de acordo com as necessidades pedagógicas;  

 Gestão dos recursos financeiros como resposta eficaz e eficiente às necessidades do 

Agrupamento dando primazia ao postulado pedagógico;  

 Candidatura a projetos de acordo com os interesses diversificados do Agrupamento; 

 Estabelecimento de parcerias, que assegurem uma maior rentabilização de recursos e que 

proporcionem diversidade de intervenções no Agrupamento. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P2 - Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros do Agrupamento. 

Obj1. Garantir uma gestão 

racional dos recursos humanos 

do Agrupamento, otimizando o 

funcionamento dos serviços. 

Conformidade dos horários Global SD 100% 100% 100% 100% 
Garantir a conformidade dos 

horários. 

Conformidade da gestão do 

crédito global 
Global SD 100% 100% 100% 100% 

Garantir a conformidade dessa 

gestão. 

Funcionamento dos serviços Global SD 100% 100% 100% 100% 
Garantir o Funcionamento dos 

serviços. 

Obj2. Garantir a gestão dos 

recursos financeiros, físicos e 

materiais do Agrupamento de 

forma a responder, eficaz e 

eficientemente, às 

necessidades. 

Cumprimento do Orçamento 

do Agrupamento 
Global Sim Sim Sim Sim Sim 

Aprovação do relatório no 

Conselho Geral. 
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2.3.3. Prioridade Estratégica 3 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P3 - Garantir a 

operacionalização 

de uma liderança 

educacional 

centrada na 

aprendizagem 
Obj1. Implementar uma metodologia de 

liderança do professor em contexto de 

sala de aula como facilitador de 

aprendizagem/tutor. 

 Desenvolvimento da metodologia de trabalho de forma a desencadear mecanismos que visem 

criar as condições para que cada aluno aprenda;  

 Operacionalização de propostas de atividades diferenciadas de forma a potenciar as 

aprendizagens dos alunos;  

 Operacionalização de atividades diferenciadas com vista à adequação de estratégias que visem 

minimizar as dificuldades de aprendizagens;  

 Operacionalização da observação da prática letiva em sala de aula, como uma ferramenta de 

aperfeiçoamento das práticas de ensino e de desenvolvimento profissional dos docentes; 

 Operacionalização da ação “ Revitalização da ação do Conselho de turma”. 

Obj2. Operacionalizar a liderança 

educacional das estruturas intermédias 

centrada na melhoria do processo 

ensino aprendizagem. 

 Acompanhamento e monitorização do procedimento e formas de atuação no domínio 

pedagógico assegurando a adoção de medidas com vista ao sucesso dos alunos; 

 Acompanhamento da articulação curricular realizada pelos docentes criando momentos de 

trabalho cooperativo; 

 Acompanhamento e monitorização da consecução das atividades previstas no plano anual; 

 Promoção de momentos de troca de experiências e cooperação entre todos os docentes; 

 Acompanhamento do processo de monitorização/ avaliação do processo educativo; 
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 Acompanhamento do processo de monitorização/ avaliação dos resultados escolares; 

 Garantia do processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;  

 Garantia da articulação do trabalho realizado no Departamento com o do Conselho Pedagógico; 

 Promoção de uma boa comunicação entre os docentes e os demais órgãos da escola e vice-

versa; 

 Fomento da partilha de boas práticas como forma de melhoria educacional no Departamento; 

 Identificação das necessidades coletivas de formação científica e pedagógica e sua 

dinamização; 

 Garantia da aferição da aplicação em contexto de trabalho dos conhecimentos e competências 

adquiridos pelos docentes nas ações de formação; 

 Promoção da supervisão pedagógica como uma metodologia de trabalho no Departamento; 

 Operacionalização da partilha com os demais coordenadores de departamento das boas 

práticas letivas desenvolvidas no seu departamento; 

 Operacionalização da ação “ Supervisão pedagógica como garante da melhoria educacional”. 

Obj3. Operacionalizar uma liderança 

educacional partilhada e formativa. 

 Promoção da formação contínua dos docentes de acordo com as necessidades do 

Departamento/ Agrupamento consolidando a cultura de escola como entidade 

aprendente/comunidades de aprendizagem profissional; 

 Recurso à intervisão/supervisão pedagógica como uma metodologia de melhoria educacional; 

 Recurso à avaliação dos docentes como um mecanismo de desenvolvimento de partilha de boas 

práticas; 

 Implementação da dinâmica da investigação-ação nos departamentos; 

 Criação de mecanismos promotores de inovação com vista a uma melhoria educacional no 

departamento. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P3 - Garantir a operacionalização de uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj1. Implementar uma 

metodologia de liderança do 

professor em contexto de sala 

de aula como facilitador de 

aprendizagem/tutor. 

Registos de resultados 

referentes à evolução da 

melhoria das aprendizagens 

dos alunos por 

disciplina/turma durante o 

ano letivo 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

registos. 

Registo de práticas de 

ensino reveladoras de 

desenvolvimento profissional 

dos docentes 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

registos. 

Registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e 

monitorização do 

desempenho do docente 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

registos. 

  



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
Projeto Educativo do Agrupamento 2016-2020 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 53 de 72 
 

 

 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Obj2. Operacionalizar a 

liderança educacional das 

estruturas intermédias centrada 

na melhoria do processo ensino 

aprendizagem. 

Registo de práticas das 

estruturas intermédias 

promotoras de melhoria do 

processo ensino 

aprendizagem 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

registos. 

Registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e 

monitorização do 

desempenho do docente 

Global SD - Sim Sim Sim 
Garantir a existência dos 

registos. 

Obj3. Operacionalizar uma 

liderança educacional 

partilhada e formativa. 

Registo de boas práticas de 

partilha e de formação em 

contexto 

Global SD - 20 40 60 
Aumentar o envolvimento de 

20 professores por ano. 

Número de dinâmicas de 

investigação/ação nos 

departamentos 

Global SD - 1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma dinâmica de 

investigação/ação por 

departamento em cada ano. 
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2.3.4. Prioridade Estratégica 4 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P4 - Garantir a 

formação de 

comunidades de 

aprendizagem 

profissional como 

forma de melhoria 

do processo ensino 

aprendizagem 

Obj1. Garantir a formação de 

comunidades de aprendizagem 

profissional. 

 Promoção de formação do Pessoal Não Docente como uma resposta eficaz e eficiente da 

melhoria educacional do Agrupamento;  

 Constituição de comunidade docente de aprendizagem profissional que promova a efetiva 

dinâmica de trabalho diferenciado em sala de aula;  

 Realização de encontros como “comunidades de estudo e de prática pedagógica” promotora 

da operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Realização de encontros como “comunidades de estudo e de prática pedagógica”; 

 Dinamização de ações/colóquios de sensibilização e formação sobre temas considerados 

pertinentes; 

 Estabelecimento de redes com outras comunidades de aprendizagem profissional. 

 

  



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
Projeto Educativo do Agrupamento 2016-2020 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 55 de 72 
 

 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P4 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino aprendizagem. 

Obj1. Garantir a formação de 

comunidades de aprendizagem 

profissional. 

Formação realizada com o 

pessoal não docente 
Global SD - 1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma formação em 

cada ano. 

Número de iniciativas 

realizadas no âmbito da 

comunidade docente de 

aprendizagem profissional 

que promovam a efetiva 

dinâmica de trabalho 

diferenciado em sala de aula 

Global SD - 1 ≥1 ≥1 
Pelo menos uma iniciativa em 

cada ano. 

Número de encontros da 

“Comunidade de estudo e de 

prática pedagógica” para 

operacionalizar o Projeto 

Educativo do Agrupamento 

Global SD - 1 ≥1 ≥1 
Pelo menos uma iniciativa em 

cada ano. 
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2.3.5. Prioridade Estratégica 5 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P5 - Consolidar uma 

cultura de 

Agrupamento 

promotora da sua 

identidade 

Obj1. Garantir a promoção de uma 

cultura de Agrupamento adequada ao 

perfil e necessidades da Comunidade 

Educativa. 

 Implementação de um modelo pedagógico centrado na aprendizagem que permita a construção 

de projetos pessoais/grupo; 

 Promoção da educação em valores como projeto de vida; 

 Consolidação da imagem performativa do Agrupamento; 

 Criação da memória do Agrupamento; 

 Criação de dinâmicas de pertença à comunidade do Agrupamento: Comunidades de 

Aprendizagem. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P5 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade. 

Obj1. Garantir a promoção de 

uma cultura de Agrupamento 

adequada ao perfil e 

necessidades da Comunidade 

Educativa. 

Grau de satisfação da 

Comunidade Educativa em 

relação ao modelo de ensino 

aprendizagem 

Global SD - Sim Sim Sim 
Informação recolhida pela 

Equipa de Avaliação Interna. 

Grau de satisfação da 

imagem performativa do 

Agrupamento 

Global 2,77 - 2,82 2,87 2,92 

Melhoria de 0,05 a cada ano. 

Informação recolhida pela 

Equipa de Avaliação Interna. 

Número de iniciativas que 

promovam a memória 

coletiva do Agrupamento 

Global SD 1 ≥1 ≥1 ≥1 Pelo menos uma em cada ano. 

Número de dinâmicas 

promotoras do sentimento 

de pertença à comunidade 

do Agrupamento: 

Comunidades de 

Aprendizagem 

Global 3 +1 +1 +1 +1 
Uma nova dinâmica a cada 

ano. 
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2.3.6. Prioridade Estratégica 6 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos Operacionalização 

P6 - Garantir a 

operacionalização 

das dinâmicas de 

melhoria 

educacional no 

Agrupamento 

Obj1. Garantir a avaliação e a 

regulação da atividade do Agrupamento 

como um mecanismo de melhoria 

educacional. 

Obj2. Consolidar dinâmicas de 

melhoria da eficácia do Agrupamento. 

 Garantia do acompanhamento e monitorização do plano de avaliação interna do Agrupamento; 

 Recurso ao feedback como estratégia de melhoria educacional; 

 Divulgação do relatório de avaliação do Projeto Educativo à Comunidade Educativa; 

 Elaboração/operacionalização de planos de melhoria;  

 Divulgação dos planos de melhoria; 

 Implementação dos planos de melhoria de acordo com as prioridades definidas; 

 Monitorização de todo o processo educativo: ▪ Operacionalização da ação “Metodologias de 

acompanhamento e (auto) regulação em contexto escolar”. 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P6 - Garantir a operacionalização das dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento. 

Obj1. Garantir a avaliação e a 

regulação da atividade do 

Agrupamento como um 

mecanismo de melhoria 

educacional. 

Execução do plano de 

avaliação interna do 

Agrupamento; 

Global SD - Sim Sim Sim 
Equipa de Avaliação Interna e 

Planos de Melhoria. 

Obj2. Consolidar dinâmicas de 

melhoria da eficácia do 

Agrupamento. 

Planos de melhoria ao nível 

da eficácia organizacional no 

Agrupamento 

Global SD - Sim Sim Sim 
Equipa de Avaliação Interna e 

Planos de Melhoria. 
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2.3.7. Calendarização 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1         

Obj2    
  

P2 

Obj1         

Obj2         

P3 

Obj1   
    

Obj2   
    

Obj3  
      

P4 Obj1  
      

P5 Obj1         

P6 

Obj1  
      

Obj2  
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2.4. Eixo 4: Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias  

2.4.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P1 - Relação do 

Agrupamento com 

a comunidade 

educativa. 

Obj1. Promover uma entidade 

organizacional aberta e comprometida 

com o meio envolvente. 

 Continuação da ação “Conhecer e participar na vida escolar como promoção de uma cultura de 

Agrupamento”; 

 Realização de atividades culturais, desportivas e lúdicas para a comunidade educativa; 

 Mapeamento de potenciais parceiros do Agrupamento/ 1 Km de distância; 

 Contribuição do Agrupamento no minimizar situações de risco das famílias ao nível das 

necessidades básicas (EcoSol); 

 Continuação da elaboração de procedimentos inerentes à informação dada regularmente aos 

encarregados de educação sobre as atividades e as aprendizagens dos alunos; 

 Momentos de reflexão do Diretor de turma com Encarregados de Educação no decorrer do ano 

letivo; 

 Otimização do recurso às novas tecnologias para a comunicação com os pais e Encarregados de 

Educação; 

 Divulgação, junto da comunidade escolar, dos desempenhos de mérito dos alunos; 

 Divulgação das diferentes atividades desenvolvidas pelo Agrupamento; 

 Criação de um dia aberto à comunidade, envolvendo um conjunto de atividades capazes de 

reforçar uma cultura de proximidade e a divulgação do trabalho realizado; 
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 Dinamização de atividades que promovam a multi/interculturalidade, que evidenciem as 

diversas culturas dos alunos, em domínios tão variados como a literatura, cinema, música, 

dança, gastronomia, jogos, etc; 

 Envolvimento dos antigos alunos nas atividades do Agrupamento; 

 Colaboração com o Centro de Formação de Escolas do Concelho do Seixal. 

Obj2. Promover ações de melhoria do 

percurso do processo educativo com os 

diversos agentes educativos. 

 Reflexão partilhada entre docentes/pessoal não docente e Encarregados de Educação; 

 Reflexão com alunos delegados e subdelegados de turma; 

 Promoção de ações de formação parental (Educação Especial, PES, STEP, Associação de 

Pais…); 

 Fortalecimento das famílias, acompanhadas pela IPI, no desenvolvimento das suas 

potencialidades para intervir, de forma eficaz, junto dos seus filhos/crianças. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P1 - Relação do Agrupamento com a comunidade educativa. 

Obj1. Promover uma entidade 

organizacional aberta e 

comprometida com o meio 

envolvente. 

Taxa de participação dos 

representantes dos 

encarregados de educação 

nas reuniões com a Direção  

Global 50,00% 55% 60% 65% 70% Melhorar 5% em cada ano. 

Grau de satisfação de 

encarregados de educação, 

alunos, professores, pessoal 

docente e não docente em 

relação ao serviço prestado 

pelo Agrupamento 

Global 3,42 3,50 3,58 3,66 3,74 

Melhoria de 0,08 a cada ano. 

Informação recolhida pela 

Equipa de Avaliação Interna. 

Obj2. Promover ações de 

melhoria do percurso do 

processo educativo com os 

diversos agentes educativos. 

Número de ações 

promotoras de formação 

parental 

Global SD 1 ≥1 ≥1 ≥1 Pelo menos uma em cada ano. 

  



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
Projeto Educativo do Agrupamento 2016-2020 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 63 de 72 
 

 

2.4.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P2 - Envolvimento 

da Comunidade na 

vida do 

Agrupamento. 
Obj1. Promover espaços de 

participação proactiva de toda a 

comunidade. 

 Celebração e entrega de diplomas de Mérito; 

 Realização de atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades; 

 Articulação e trabalho desenvolvido com a APAEPEL, nomeadamente na oferta dos CAF’s e das 

AEC’s; 

 Partilha de espaço/ equipamentos com a comunidade; 

 Participação dos encarregados de educação nas atividades do Plano Anual de Atividades. 

 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P2 - Envolvimento da Comunidade na vida do Agrupamento. 

Obj1. Promover espaços de 

participação proactiva de toda 

a comunidade. 

Número de iniciativas 

participadas pelos 

encarregados de educação 

Global SD 1 ≥2 ≥3 ≥4 Aumentar uma em cada ano. 
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2.4.3. Prioridade Estratégica 3 

Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P3 - Integração do 

Agrupamento na 

comunidade local/ 

regional/nacional/ 

internacional. 

Obj1. Estabelecer parcerias para a 

partilha de recursos e serviços. 

 Alargamento das parcerias, protocolos e contratos com entidades públicas e privadas com vista 

a um maior envolvimento dos stakeholders externos na vida da escola; 

 Parceria com universidades de forma a fomentar as comunidades de aprendizagem. 

Obj2. Estabelecer redes com os 

recursos da comunidade. 

 Estabelecimento de parcerias com agrupamentos do concelho ou concelhos limítrofes no 

sentido de delinear estratégias comuns de trabalho colaborativo. 

 

Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso 
Dados 

de 

Partida 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

P3 - Integração do Agrupamento na comunidade local/ regional/ nacional/internacional 

Obj1. Estabelecer parcerias 

para a partilha de recursos e 

serviços. 

Estabelecimento de 

parcerias que respondem às 

necessidades do 

Agrupamento 

Global SD Sim Sim Sim Sim 

Garantir parcerias, protocolos 

e contratos com entidades 

públicas e privadas para dar 

resposta eficiente às 

necessidades do Agrupamento 

Obj2. Projetar o Agrupamento 

para além da comunidade em 

que se insere. 

Número de iniciativas que 

permitam a projeção do 

Agrupamento 

Global SD 1 ≥1 ≥1 ≥1 Pelo menos uma em cada ano. 
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2.4.4. Calendarização 

 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1         

Obj2         

P2 Obj1         

P3 

Obj1         

Obj2         
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PARTE III - AVALIAÇÃO 

 

Nota prévia 

Na avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento está implícita a 

consciencialização que a operacionalização dos objetivos propostos no eixo 1 e eixo 2 

implicam para os diversos intervenientes, em geral, e para os docentes, em 

particular, a realização de um trabalho prévio de reflexão-ação em comunidades de 

estudo e de prática pedagógica, que permita a apropriação segura e sustentável dos 

objetivos subjacentes à operacionalização destes eixos.  

Neste contexto, importa referir que o período compreendido entre a entrada 

em vigor do presente projeto e o términus do ano letivo 2017/2018 se apresentará 

como um espaço temporal destinado à apropriação de todos os mecanismos 

essenciais à operacionalização dos objetivos, que começarão a ser operacionalizados 

a partir do ano letivo 2018/2019. 

O presente projeto do agrupamento, dada a sua especificidade em termos de 

linha estratégica, ao preconizar a necessária criação de momentos prévios de 

formação em contexto, como condição prévia para se iniciar a operacionalização de 

determinados objetivos, implicará a consciencialização de todos os intervenientes 

educativos e dos órgãos de gestão do agrupamento de que a concretização da linha 

orientadora do projeto estará muito para além do espaço temporal dos quatro anos. 

 

Acompanhamento, monitorização e avaliação do projeto  

O controlo e a garantia da qualidade dos processos e dos resultados deverão ser 

assegurados através dos seguintes procedimentos:  

 

1. Domínio Metodológico 

i) Adoção de procedimentos metodológicos que garantam o rigor científico 

do trabalho a desenvolver (triangulação de fontes, métodos, sujeitos e 

dados e monitorização e regulação sistemáticas, com vista à 

(re)orientação do trabalho para os objetivos traçados); 
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ii) Acompanhamento e monitorização dos indicadores com vista à 

concretização dos critérios de sucesso;  

iii) Construção de listas de verificação da qualidade dos processos e 

produtos;  

iv)  Avaliação intercalar (a meio da implementação do PEA), sob 

coordenação da comissão de acompanhamento do projeto e com a 

participação da comissão da avaliação interna;  

v) Construção e aplicação de questionários de satisfação aos principais 

intervenientes escolares (amostra);  

vi) Realização de grupos de discussão focalizada com os agentes envolvidos 

na conceção e desenvolvimento do projeto educativo. 

 

2.  Domínio Organizacional 

i) Constituição de uma comissão especializada do projeto, responsável por 

acompanhar, monitorizar e avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido 

trimestralmente; 

ii) Equipa de avaliação interna que assegura e monitoriza a execução das 

ações previstas no projeto, devendo elaborar relatórios anuais; 

iii) Parecer anual do Conselho Pedagógico relativo à execução do Projeto 

Educativo do Agrupamento;  

iv) Avaliação intermédia e final da consecução do Projeto Educativo do 

Agrupamento realizado pelo Conselho Geral do Agrupamento. 

 

Validado em Conselho Pedagógico em 22 de fevereiro de 2017  

Aprovado em Conselho Geral em 29 de março de 2017  
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ANEXOS 

 

 

 

Critérios para a Constituição de Turmas 

Educação Pré-escolar e Ensino Básico 

(Despacho normativo n.º 1-H/2016 de 14 de abril) 

 

 

1. Regras gerais a observar na constituição das turmas 

A. Até ao dia 5 de julho são elaboradas e afixadas as listas de crianças e 

alunos que se matricularam na educação pré-escolar e no ensino básico. 

B. Até ao dia 29 de julho são elaboradas e afixadas as listas das crianças e 

alunos admitidos na educação pré-escolar e no ensino básico. 

C. Na constituição das turmas, devem prevalecer critérios de natureza 

pedagógica, aprovados pelo conselho pedagógico, competindo ao Diretor 

aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos 

humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes no 

normativo em vigor. Deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças 

e jovens podendo, no entanto, o Diretor, após ouvir o conselho 

pedagógico, atender a outros critérios que sejam determinantes para a 

promoção do sucesso e do combate ao abandono escolar. 
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2. Constituição de turmas 

Educação Pré-escolar 

A. Os grupos-turma são constituídos por um número mínimo de 20 e um 

máximo de 25 crianças. 

B. As turmas que integrem crianças com necessidades educativas especiais 

de carácter permanente, cujo programa educativo individual preveja o 

respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

crianças, não podendo incluir mais de duas crianças nestas condições. 

C. A redução prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência das crianças no grupo, em pelo menos 

60% do tempo curricular. 

 

1.º ano de escolaridade 

A. As turmas são constituídas pelos alunos admitidos nos termos do artigo 

10.º do despacho normativo n.º I-H/2016, de 14 de abril. 

B. As turmas são constituídas por 26 alunos. 

C. As turmas nos estabelecimentos de ensino com mais de um lugar, que 

incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 

22 alunos. 

D. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o 

respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

E. A redução prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência das crianças no grupo, em pelo menos 

60% do tempo curricular. 

F. Até um máximo de quatro a seis alunos, deve ser respeitado o grupo do 

estabelecimento da educação pré-escolar de proveniência. 

G. Sempre que possível, as turmas devem ter um número equitativo de 

alunos. 
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5.º ano de escolaridade 

A. As turmas são constituídas por um número mínimo de 26 e um máximo de 

30 alunos. 

B. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o 

respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

C. A redução prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência das crianças no grupo, em pelo menos 

60% do tempo curricular. 

D. A constituição de turmas baseia-se no princípio da heterogeneidade. A 

operacionalização deste princípio far-se-á segundo os seguintes critérios: 

 O Professor do 4.º ano de escolaridade subdivide a sua turma em 

grupos de quatro a seis alunos que transitam para o 5.º ano, sendo 

atendido sempre que possível; 

 Em reunião marcada para o efeito, os professores do 4.º ano de 

escolaridade reúnem com a equipa de professores que constitui as 

turmas do 5.º ano de escolaridade, a fim de serem transmitidas todas 

as informações de âmbito pedagógico e as relativas a relação 

Escola/Família; 

 A equipa de formação de turmas do 5.º ano de escolaridade agrupa os 

grupos formados, sendo que qualquer turma do 5.º ano de 

escolaridade não pode ser constituída por mais do que um grupo de 

alunos do mesmo professor do 4.º ano de escolaridade. O Diretor, em 

situações pertinentes e após ouvir o conselho pedagógico, pode 

atender a outros critérios que sejam determinantes para a promoção 

do sucesso escolar. 

E. Todas as turmas devem ter um número equitativo de alunos 

relativamente aos itens: sexo, idade e número de alunos subsidiados. 

F. A inclusão de alunos retidos deve ser feita sempre de forma equitativa na 

totalidade das turmas constituídas, salvo indicações e opções em 

contrário, aprovadas em sede de conselho pedagógico.  
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7.º ano de escolaridade 

A. As turmas são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um 

máximo de 30 alunos. 

B. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o 

respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

C. A redução prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência das crianças no grupo, em pelo menos 

60% do tempo curricular. 

D. O número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do conjunto 

de disciplinas que integram as de "Oferta de Escola" é de 20 alunos. 

E. Em caso de excesso de alunos do Agrupamento interessados em 

frequentar o 7.º ano de escolaridade na Escola Básica Pedro Eanes 

Lobato, têm prioridade para ficar na mesma, os alunos mais novos. Este 

critério tem por base o seguinte princípio: ao transitarem para uma 

escola secundária, os alunos vão encontrar e conviver com alunos de uma 

faixa etária mais elevada, razão pela qual é correto e pedagogicamente 

adequado que transitem para as escolas secundárias os alunos mais 

velhos. 

F. Salvaguarda-se em relação ao ponto anterior, a situação de preferência 

dos alunos de acordo com a oferta complementar existente. 

G. As turmas a constituir devem ter um número equitativo de alunos 

relativamente aos itens: sexo, idade, número de alunos retidos e número 

de alunos subsidiados. 
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Anos sequenciais (2.º, 3.º, 4.º, 6.º e 8.º anos de escolaridade) 

A. Um aluno retido nos 2.º e 3.º anos de escolaridade passa a frequentar 

uma turma do ano de escolaridade correspondente. Exceção a casos de 

pedido fundamentado do encarregado de educação ao Diretor do 

Agrupamento. 

B. Nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, as turmas devem manter a sua 

constituição, salvo proposta fundamentada e registada em ata do 

respetivo conselho de turma e validada pelo Conselho Pedagógico. 

C. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico bem como das disciplinas 

de continuidade obrigatória podem ser constituídas com um número 

inferior ao estipulado, desde que se trate de assegurar o prosseguimento 

de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram com 

aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma ou 

disciplina só pode ser constituída com um número de alunos inferior ao 

estipulado mediante autorização da tutela. 

D. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com 

número superior ao estabelecido nos normativos legais em vigor, carece 

de autorização do Conselho Pedagógico, mediante análise de proposta 

fundamentada do Diretor. 

E. Compete ao Diretor apreciar e deferir, ou não, as propostas de alteração 

apresentadas pelos conselhos de ano ou de turma. 


