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As conquistas dependem tanto de 

inspiração, criatividade e sonhos, 

como de disciplina, trabalho árduo e 

determinação. São duas pernas que 

devem caminhar juntas. Uma depende 

da outra, caso contrário, os nossos 

sonhos tornam-se miragem, as nossas 

metas não se concretizam. 

Cury, Augusto, 2015 
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Nota Introdutória 

O presente Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

constitui-se, na linha dos projetos educativos anteriores, como elemento fundamental, 

na construção da qualidade educativa que o Agrupamento procura concretizar no 

âmbito do programa de intervenção designado por «Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária» (TEIP).   

Enquanto principal instrumento de orientação e gestão desta organização 

educativa, define, de forma coerente e articulada, as políticas educativas que o 

Agrupamento prosseguirá no período de vigência de três anos letivos, 2020/2023, 

considerando essa continuidade, como a dinâmica resultante da sua cultura 

organizacional, fundamental para desenvolver as ferramentas e estratégias necessárias 

para enfrentar o conjunto de problemas socioeducativos, bem como económicos com 

que este agrupamento/território se debate. 

Alicerçado no Projeto Educativo de 2013-2016, que definiu um Agrupamento 

enquanto entidade organizacional, numa ótica de organização, planeamento, 

identidade e cultura, e na continuidade do Projeto Educativo do Agrupamento 2016-

2020 em que se apostou num modelo pedagógico, desenvolvendo-se um processo de 

ensino e aprendizagem flexível, experiencial e interativo, como resposta para Todos e 

cada Um, surge agora um Projeto Educativo do Agrupamento, 2020/2023, elaborado 

em pleno período de pandemia Covid 19. 

Consciente(s) da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade 

que pretende ser a expressão da identidade e autonomia da Escola, como espaço de 

respostas assertivas às especificidades da sua comunidade educativa, este projeto  

pretende garantir o acesso equitativo às aprendizagens por parte de todos os alunos, 

dentro e fora do espaço físico escolar, corporizando a importante função social da 

Escola, como promotor no aluno, do desenvolvimento de uma responsabilidade 

crescente para cuidarem de si, dos outros e do ambiente, como  indivíduos 

integradores e ativos na sociedade. 

Continua-se a considerar imperioso, na operacionalização do presente projeto 

educativo, a conceção da Escola como uma unidade de mudança que se pretende de 

qualidade, ao nível da sua capacidade de resposta aos processos e às formas de 
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trabalho em colaboração, às oportunidades de desenvolvimento profissional e 

formação. 

Alicerça-se, também, este projeto, nos documentos curriculares nacionais – 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA);  Aprendizagens Essenciais 

(AE); Roteiro da estratégia da cidadania nacional, Orientações para a recuperação e 

consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/2021, bem como ainda, 

no Plano de Melhoria do Agrupamento, bem como no Relatório de avaliação do grau de 

execução do Projeto Educativo do Agrupamento (2016-2020).  
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1. Metodologia 

 

1.1. Metodologia inerente ao processo de elaboração do Projeto 

Educativo 

 

Conscientes da nossa cultura organizacional, do ethos do Agrupamento, da nossa 

Missão, bem como do caminho que claramente queremos continuar a percorrer, a 

elaboração do presente Projeto Educativo tem por base a análise realizada ao  relatório 

de avaliação do grau de consecução do Projeto Educativo 2016/2020, realizado pela 

Equipa de Avaliação Interna,  bem como dos vários relatórios de avaliação do plano de 

melhoria, quer ao nível da identificação dos pontos fortes da nossa entidade 

organizacional, quer ao nível dos aspetos a melhorar. 

Em conformidade com o nosso enquadramento educacional, o presente projeto 

alicerça-se em termos de estruturação, em três partes fundamentais:  

1.º)  A apresentação da cultura organizacional que serve de referência ao 

Agrupamento, com a sua caracterização, recursos humanos e filosofia 

educacional; 

2.º)  O Roteiro estratégico que se pretende operacionalizar no período temporal 

de 2020/2023.  

Este roteiro estratégico, assente em 3 eixos, em que cada um será definido 

prioridades de atuação, estabelecendo-se objetivos de forma simplificada, mas 

abrangente, permitindo possíveis adaptações decorrentes do processo autoavaliativo 

e evolutivo do Agrupamento. 

Pretendeu-se formular resultados esperados para cada indicador, tendo em conta 

o histórico, bem como apresentar a recolha de dados sob a forma de valor mensurável 

com vista a aferir sobre o grau de evolução e aferição da eficácia das práticas, 

utilizando para isso os instrumentos de recolha de dados, independentemente do 

proponente, um procedimento e uma escala uniformes/comuns para facilitar a análise; 

3.º)  Acompanhamento, monitorização e avaliação do projeto, como controlo, e a 

garantia da qualidade dos processos e dos resultados. 
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1.2. Metodologia inerente à operacionalização do Projeto Educativo 

 

Preconizou-se que a metodologia a operacionalizar nos próximos anos letivos visa 

claramente fortalecer as dinâmicas do trabalho do Agrupamento sob o domínio dos três 

eixos, a saber:  

Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas;  

Eixo 2: Gestão Escolar;  

Eixo 3: Parcerias e Comunidade. 

 

Na filosofia educativa subjacente a este projeto preconiza-se a corporização de 

uma resposta para Todos e cada Um, persistindo no estabelecimento de estratégias 

pedagógicas que promovam o sucesso educativo, quer seja no trabalho direto com os 

alunos, mas também com os docentes e os respetivos encarregados de educação, 

procurando, de igual modo, melhorar as taxas de sucesso educativo em todos os anos 

de escolaridade, tendo como referência os valores nacionais. 

A metodologia do presente roteiro estratégico assenta ainda no garantir, ao longo 

do período de vigência do PEA, atividades que respondam a todos os indicadores 

inicialmente definidos para cada um dos objetivos, consolidando a articulação entre 

técnicos especializados, docentes, assistentes operacionais e outras entidades/ 

associações/parceiros com vista à otimização do processo educativo, da melhoria do 

processo inclusivo em contexto escolar, dando de igual modo especial atenção, à 

continuidade e a um acompanhamento e monitorização mais próximos das práticas 

pedagógicas em contexto de sala se aula, ao nível de articulação inter e intraciclo, 

bem como dos processos avaliativos dos alunos. 
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2. Cultura organizacional do Agrupamento 

 

2.1. Missão e Visão estratégica 

O Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato reitera a sua assunção como uma 

entidade organizacional aprendente assente no lema “partimos ao descobrimento 

neste nosso agrupamento”. Preconiza uma escola que valoriza 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 permitem construir o seu projeto de vida. 

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

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 (onde as metodologias de ensino e aprendizagem 

são excelentes e privilegiam a inclusão ou onde as formas de ensinar e aprender são 

excelentes e privilegiam a inclusão) colocando o aluno no centro do processo ensino 

aprendizagem, integrando conhecimento e saber de forma a proporcionar um 

desenvolvimento pessoal harmonioso a par de 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.   



 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 9 de 49 
 

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

Valores 

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

Responsabilidade; Solidariedade; Tolerância; Inclusão; Cidadania. 

 

2.2. Dinâmicas organizacionais do Agrupamento. 

Visão e finalidades partilhadas:  

• unidades de propósito;  

• consistência de práticas;  

• colegialidade e colaboração. 

 

Clima de escola:  

• sentimento de pertença a uma comunidade de valores, saberes e afetos;  

• clima seguro e inclusivo;  

• “ethos” relacional.  

 

Liderança educacional partilhada:  

• objetiva, clara e participativa;  

• com incidência no âmbito da qualidade do processo educativo e perspetivada para 

a mudança e para a melhoria educacional.  

 

Liderança eficaz do pessoal docente:  

• pautada pela firmeza e determinação;  

• abordagem participativa de modo a convocar os docentes a participar ativamente 

no estabelecimento de normas e finalidades claras para o agrupamento.  

 

Ensino resoluto:  

• organização eficiente;  

• propósitos claros;  

• aulas estruturadas;  

• práticas adaptativas.  
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Equidade:  

• promoção efetiva de igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso;  

• abertura da escola a alunos com necessidades educativas especiais;  

• diversidade cultural um valor acrescentado para a escola;  

• tratamento dos alunos com justiça e assunção de responsabilidades de todos os 

intervenientes no processo educativo. 

 

Direitos e responsabilidade dos alunos:  

• aumento da autoestima;  

• posições de responsabilidade;  

• controlo de trabalho. 

 

Reforço positivo:  

• disciplina clara e justa;  

• feedback de qualidade. 

 

Ambiente de aprendizagem centrado no aluno:  

• estabelecimento de um ambiente seguro;  

• ordenado com trabalho académico ambicioso; 

• com percursos de personalização (arte de promover o desenvolvimento humano de 

cada pessoa). 

 

Articulação curricular:  

• operativa planificação curricular;  

• adequada coordenação de planos de estudo;  

• primazia da avaliação formativa.  

 

Expetativas altas:  

• expectativas elevadas em relação a todos os atores;  

• comunicação das expectativas;  

• oferta de desafios intelectuais.  
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Organização e comunicação:  

• práticas de auscultação dos membros da comunidade escolar;  

• decisões abertas e participadas;  

• a informação regular aos pais e encarregados de educação;  

 

Organização aprendente:  

• formação de professores baseada no projeto educativo do agrupamento;  

• formação-ação e investigação-ação como contributo efetivo para a melhoria do 

agrupamento;  

 

Monitorização e avaliação do processo:  

• monitorização do desempenho dos alunos;  

• monitorização do desempenho dos docentes;  

• avaliação de desempenho dos docentes;  

• avaliação do desempenho do agrupamento. 

 

Supervisão/intervisão:  

• mecanismo de monitorização do processo educativo. 

 

Parceria escola-família:  

• envolvimento parental no processo educativo dos educandos. 

 

Redes e colaboração como mecanismo de apoio à melhoria e inovação das escolas: 

• rede de boas práticas em departamento e interdepartamento;  

• rede com as famílias “co-educadoras” e corresponsáveis com a escola; 

• redes interinstituicionais: redes e parcerias entre escolas; 

• redes internacionais: redes e parcerias com escolas/instituições estrangeiras. 
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Prestação de contas inteligente:  

• equilíbrio entre a avaliação interna e a avaliação externa;  

• equilíbrio entre a avaliação formativa (avaliação para a aprendizagem) e a 

avaliação sumativa (avaliação da aprendizagem); 

• equilíbrio entre os vários órgãos escolares no processo de autoavaliação da 

organização com vista à melhoria da mesma. 

 

Reconhecimento público:  

• identificação de cada membro do agrupamento como elemento de promoção dos 

valores que edificam a identidade organizacional. 
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2.3. Caracterização 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. 

 

2.3.1. Contextualização do Agrupamento 

 

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 (3.º 

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, e de acordo com os dados do Recenseamento Geral da 

População (2011), 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 9.º 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 

Em tempo de pandemia Covid 19 a Freguesia de Amora tem sofrido muito o 

impacto do desemprego,  com empresas a suspenderem a atividade, com alguns dos 

habitantes  que ainda não estão legalizadas no país, a não terem direito a receber 

qualquer tipo de subsídios, levando ao aumento dos  pedidos de auxílio alimentar, com 

uma resposta assertiva da Junta tem participado, conjuntamente com a associação 

CRIAR-T, no apoio ao fornecimento de refeições sociais, inclusivamente as levantadas 

no nosso Agrupamento e levadas a alguns alunos que não se podiam deslocar.  
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2.3.2. Caracterização do Agrupamento 

 

População discente 1 

O Agrupamento no ano letivo 2020/2021 é constituído por 1540 Alunos: Pré--

escolar: 234 crianças; 1.º Ciclo: 593 alunos; 2.ºCiclo: 399 alunos; 3.º Ciclo: 314 alunos, 

sendo que de 42% são alunos beneficiários da Ação Social Escolar 

 

População docente 

Segundo dados do ano letivo 2020/2021, 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 57 

anos. 

 

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 tempo 

indeterminado e trabalham no Agrupamento há mais de 10 anos. A idade situa-se entre 

os 51 e os 59 anos. 

Relativamente aos assistentes operacionais, num total de 34, constituem um 

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

funções públicas por tempo indeterminado, 85% dos quais trabalham no Agrupamento 

há mais de 10 anos. A idade situa-se entre os 51 e os 59 anos. 

Desempenham ainda funções no Agrupamento um leque de outros profissionais: 

técnicos especializados, uma psicóloga, uma terapeuta da fala e uma psicomotricista, 

fruto de protocolo celebrado com a Associação Portuguesa para as Perturbações do 

 

1 Anexo 1: Definição de Critérios para a Constituição de Grupos e Turmas 
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Desenvolvimento e Autismo de Lisboa, bem como duas Psicólogas e uma psicóloga e 

uma terapeuta da fala, graças a protocolo estabelecido com a Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Sesimbra (Cercizimbra), bem 

como ainda duas Psicólogas, duas assistentes sociais e uma animadora educacional. 

 

Parcerias  

O Agrupamento de Escolas tem estabelecido protocolos com uma rede de 

instituições, da qual se destaca a Associação de Pais do Agrupamento; a Câmara 

Municipal do Seixal; Junta de Freguesia da Amora; o Centro de Saúde da Amora; a 

Escola Segura; o Centro de Formação do Seixal, no âmbito da formação do pessoal 

docente e não docente e a Cercizimbra e APPDA, no âmbito do apoio a crianças com 

medidas seletivas e adicionais, com os tutores de Bairro e com a Academia de Escolas 

Lideres Ubuntu.  

Existem ainda protocolos com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 

a nível da capacitação e prestação do apoio do perito externo, bem como com outras 

instituições académicas e científicas da área da educação. 
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3. Roteiro de gestão estratégica do Projeto Educativo  

 

3.1. Diagnostico Estratégico do Agrupamento  

 

Pontos fortes / Potencialidades 

➢ Cumprimento de 25 objetivos do PEA 2016-2020, num total de 28, registando-

se apenas fragilidades em 3 dos objetivos definidos; 

➢ Operacionalização de projetos de flexibilização em equipas pedagógicas; 

➢ Desenvolvimento de práticas eficazes de inclusão educativa e social; 

➢ Partilha de práticas educativas; 

➢ Criação de espaços de participação proativa da comunidade educativa na vida 

do Agrupamento; 

➢ Sistematização do processo de registos de boas práticas; 

➢ Capacidade de adaptação e mobilização da comunidade educativa. 
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3.2. Identificação das Prioridades de Intervenção: 

 

➢ Fortalecer as dinâmicas de trabalho do Agrupamento sob o domínio dos três 

eixos. 

➢ Implementar, de forma sistemática e continuada, práticas de diferenciação 

pedagógica para melhoria das aprendizagens; 

➢ Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo; 

➢ 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; 

➢ Estabelecer compromissos entre os diversos intervenientes no processo 

educativo; 

➢ Melhorar as taxas de sucesso educativo em todos os anos de escolaridade, tendo 

como referência os valores nacionais. 

➢ Dar continuidade a uma monitorização mais próxima das práticas de articulação 

inter e intraciclo; 

➢ Proceder ao desenvolvimento de uma metodologia de trabalho em sala de aula 

assente em práticas de diferenciação pedagógica como estratégia sistemática 

de promoção de melhoria das aprendizagens; 

➢ Persistir no estabelecimento de estratégias pedagógicas que promovam o 

sucesso educativo, quer seja no trabalho direto com os alunos, mas também 

com os docentes e os respetivos encarregados de educação; 

➢ Consolidar a articulação entre técnicos especializados, docentes, assistentes 

operacionais e outras entidades/associações/parceiros na animação dos pátios 

com vista à redução dos conflitos em contexto escolar.  
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4. Quadro de Referencial Estratégico 

4.1. Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógica 

4.1.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P1 - 

Operacionalizar 

uma liderança 

educacional 

centrada na 

aprendizagem 

Obj1. Desenvolver a liderança do 

professor em contexto de sala de aula 

como promotor de mecanismos 

diversificados de operacionalização do 

perfil do aluno. 

• Desenvolvimento de metodologias de diagnóstico, operacionalização e avaliação em 

contexto de sala de aula que permitam potenciar as aprendizagens dos alunos. 

Obj2. Consolidar 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; 

• 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 e na Equipa Educativa 

com o do Conselho Pedagógico; 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 20 de 49 
 

• 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. Consolidar uma liderança 

educacional partilhada e formativa. 

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

Departamento/Equipas Educativas consolidando a cultura de escola como entidade 

aprendente/comunidades de aprendizagem profissional; 

• Acompanhamento e monitorização pedagógica como uma metodologia de melhoria 

educacional; 

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

boas práticas; 

• Implementação de dinâmicas inovadoras com vista a uma melhoria educacional no 

departamento/equipa educativa. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P1 - Operacionalizar uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj1. Desenvolver a liderança 

do professor em contexto de 

sala de aula como promotor 

de mecanismos diversificados 

de operacionalização do perfil 

do aluno.  

Número de registos de práticas de 

ensino reveladoras de 

desenvolvimento profissional dos 

docentes 

Sem 

Dados 
- ≥1 ≥1 

Pelo menos um registo em 

cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Número de registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e monitorização 

do desempenho do docente 

Sem 

Dados 
- ≥1 ≥1 

Pelo menos um registo em 

cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Análise dos resultados referentes à 

evolução da melhoria das 

aprendizagens dos alunos por 

disciplina/turma durante o ano 

letivo 

Sem 

Dados 
Sim Sim Sim 

Considerar esta análise. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Obj2. Consolidar a liderança 

educacional das estruturas 

intermédias centrada na 

melhoria do processo ensino 

aprendizagem. 

Número de registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e monitorização 

do desempenho do docente 

Sem 

Dados 
- ≥1 ≥1 

Pelo menos um registo em 

cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento 

Número de registo de práticas 

realizadas pelos elementos das 

estruturas intermedias 

Sem 

Dados 
- ≥1 ≥1 

Pelo menos um registo em 

cada ano. 

Coord. Departamento/Ano 
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Análise das práticas das estruturas 

intermédias promotoras de 

melhoria do processo ensino 

aprendizagem 

Sem 

Dados 
Sim Sim Sim 

Considerar esta análise. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Obj3. Consolidar uma 

liderança educacional 

partilhada e formativa. 

Grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a 

promoção do trabalho 

colaborativo** (TEIP) 

3,79 2,92*** 3,37 3,82 
Aumentar 0,45 em cada ano. 

EAI e Coordenador TEIP 

Número de registo de boas práticas 

de partilha e de formação em 

contexto 

50 ≥50 ≥50 ≥50 

Garantir pelo menos 50 

docentes por ano. 

Coord. Departamento/Ano 

Número de dinâmicas de 

investigação/ação nos 

departamentos/equipas 

3 ≥4 ≥5 ≥6 

Aumentar pelo menos uma 

iniciativa em cada ano. 

Coord. Departamento/Ano 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir;   ***Este critério de sucesso está definido no Projeto TEIP;   
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4.1.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P2 - Garantir a 

formação de 

comunidades de 

aprendizagem 

profissional como 

forma de melhoria 

do processo ensino 

aprendizagem. 

Obj1. Promover a formação de 

comunidades de aprendizagem 

profissional. 

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

melhoria educacional do Agrupamento;  

• Promoção, na comunidade docente, de momentos de capacitação que promovam o 

estudo e a prática pedagógica da operacionalização do Perfil do Aluno do Agrupamento. 

• Realização de encontros/ações/colóquios de sensibilização e formação sobre temas 

considerados pertinentes. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P2 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino aprendizagem. 

Obj1. Promover a formação 

de comunidades de 

aprendizagem profissional. 

Número de ações de capacitação 

realizadas em contexto de 

comunidade profissional do 

Agrupamento. 

1 ≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma iniciativa 

em cada ano. 

Coord. Plano de Formação 

Número de atividades projetadas 

com base nas ações promovidas. 
1 ≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma iniciativa 

em cada ano. 

Coord. Plano de Formação 

*Média dos últimos três anos avaliados   
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4.1.3. Prioridade Estratégica 3 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P3 - Consolidar 

uma cultura de 

Agrupamento 

promotora da sua 

identidade. 

Obj1. Promover uma cultura de 

Agrupamento adequada ao perfil e 

necessidades da Comunidade 

Educativa. 

• Consolidação da operacionalização de um modelo pedagógico centrado na aprendizagem 

que permita a promoção da educação em valores como projeto de vida; 

• Consolidação da imagem performativa do Agrupamento; 

• Criação da memória do Agrupamento. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P3 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade. 

Obj1. Promover uma cultura 

de Agrupamento adequada ao 

perfil e necessidades da 

Comunidade Educativa. 

Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade 

educativa relativamente ao clima 

de escola** (TEIP) 

3,86 3,82*** 3,85 3,88 

Aumentar 0,03 em cada ano. 

Informação recolhida pela 

EAI e Projeto TEIP. 

Grau de satisfação da imagem 

performativa do Agrupamento. 
3,58 3,59 3,60 3,61 

Melhoria de 0,01 a cada ano. 

Informação recolhida pela 

Equipa de Avaliação Interna. 

Número de iniciativas que 

promovam a cultura de 

Agrupamento. 

5 ≥6 ≥7 ≥8 
Aumentar uma em cada ano. 

Coordenador do PAA 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir;   ***Este critério de sucesso está definido no Projeto TEIP;   
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4.1.4. Prioridade Estratégica 4 

Prioridades 

Estratégicas 
Objetivos estratégicos 

Operacionalização 

P4 - 

Operacionalizar as 

dinâmicas de 

melhoria 

educacional no 

Agrupamento. 

Obj1. Consolidar a avaliação e a 

regulação da atividade do Agrupamento 

como um mecanismo de melhoria 

educacional. 

• Consolidação de mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano de avaliação 

interna do Agrupamento; 

• Recurso ao feedback de qualidade como estratégia de melhoria educacional; 

• Divulgação do relatório de avaliação do Projeto Educativo à Comunidade Educativa. 

Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria 

da eficácia do Agrupamento. 

• Elaboração/operacionalização de planos de melhoria;  

• Implementação dos planos de melhoria de acordo com as prioridades definidas. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P4 - Operacionalizar as dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento. 

Obj1. Consolidar a avaliação e 

a regulação da atividade do 

Agrupamento como um 

mecanismo de melhoria 

educacional. 

Grau de execução do plano de 

avaliação interna do 

Agrupamento. 

4,53 4,54 4,55 4,56 
Aumentar 0,01 em cada ano. 

EAI e Coordenador do PAA 

Número de instrumentos que 

promovam dinâmicas de 

avaliação e regulação da 

atividade do Agrupamento 

Sem 

Dados 
≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos um instrumento 

em cada ano. 

Conselho Pedagógico/EAI 

Obj2. Consolidar dinâmicas de 

melhoria da eficácia do 

Agrupamento. 

Número de dinâmicas de 

melhoria da eficácia do 

Agrupamento implementadas 

Sem 

dados 
≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma dinâmica 

em cada ano. 

Conselho Pedagógico/EAI 

Análise das dinâmicas realizadas 

com impacto de melhoria da 

eficácia do Agrupamento. 

Sem 

Dados 
- Sim Sim 

Considerar esta análise 

Equipa de Avaliação Interna  

*Média dos últimos três anos avaliados  
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4.1.5. Calendarização 

 

Eixo1 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 

Obj1 ✓  ✓  ✓  E1-P1-O1 

Obj2 ✓  ✓  ✓  E1-P1-O2 

Obj3 ✓  ✓  ✓  E1-P1-O3 

P2 Obj1 ✓  ✓  ✓  E1-P2-O1 

P3 Obj1 ✓  ✓  ✓  E1-P3-O1 

P4 

Obj1 ✓  ✓  ✓  E1-P4-O1 

Obj2 ✓  ✓  ✓  E1-P4-O2 
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4.2. Eixo 2: Gestão Escolar 

4.2.1. Prioridade Estratégica 1 

Prioridades 

Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P1 – Consolidar 

uma gestão 

estratégica com 

base numa cultura 

participativa e de 

responsabilidade. 

Obj1. Operacionalizar a visão, a missão 

e os valores da organização. 
• Desenvolvimento de mecanismos que operacionalizem a cultura organizacional do 

Agrupamento;  

• Operacionalização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade;  

• Operacionalização de mecanismos de inclusão no processo ensino aprendizagem;  

• Operacionalização de mecanismos de cidadania ativa e informada;  

• Operacionalização de medidas preventivas do abandono, absentismo e indisciplina dos 

alunos;  

• Operacionalização de medidas de acompanhamento e monitorização da dinâmica 

organizacional. 

Obj2. Garantir práticas de 

racionalização dos recursos humanos, 

físicos, materiais e financeiros do 

Agrupamento. 

• 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 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

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

Obj1. Operacionalizar a visão, 

a missão e os valores da 

organização. 

Grau de satisfação da comunidade 

educativa 
3,82 3,83 3,84 3,85 

Aumentar 0,01 em cada ano. 

Equipa de Avaliação Interna. 

Obj2. Garantir práticas de 

racionalização dos recursos 

humanos, físicos, materiais e 

financeiros do Agrupamento. 

Grau de conformidade dos horários 

com o definido nos normativos. 
100% 100% 100% 100% 

Garantir a conformidade dos 

horários. 

Direção 

Grau de conformidade da gestão 

do crédito global de horas. 
100% 100% 100% 100% 

Garantir a conformidade 

dessa gestão. 

Direção 

Cumprimento do Orçamento do 

Agrupamento.  
100% 100% 100% 100% 

Aprovação do relatório no 

Conselho Geral. 

Direção 

*Média dos últimos três anos avaliados 
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4.2.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 

Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P2 - Qualidade no 

processo Ensino-

Aprendizagem/ 

sucesso educativo. 

Obj1. Consolidar um modelo pedagógico 

assente na operacionalização do perfil 

do aluno. 

• Criação de mecanismos que permitam ao aluno o desenvolvimento da consciência e 

domínio do corpo; desenvolvimento pessoal e autonomia; relacionamento interpessoal; 

linguagens e textos; informação e comunicação; pensamento crítico e pensamento 

criativo; raciocínio e resolução de problemas; saber científico, técnico e tecnológico; 

bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística. 

Obj2. Articular metodologias, saberes e 

competências. 

• 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; 

• Organização dos conteúdos das disciplinas lecionados em torno dos saberes essenciais, 

das competências e valores que se querem propor;  

• Metodologia assente no trabalho interdisciplinar por projetos globalizantes, baseados em 

questões, problemas reais e significativos;  

• Realização de projetos integradores do currículo que envolvam os vários níveis de 

educação e ensino em torno de uma temática anual comum; 

• Promoção das atividades extracurriculares como uma articulação de saberes e 

competências. 
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Obj3. Consolidar uma metodologia de 

trabalho assente em práticas 

pedagógicas de operacionalização das 

medidas universais, seletivas e 

adicionais. 

• Desenvolvimento da opção metodológica de abordagem multinível;  

• Desenvolvimento da opção metodológica de desenho universal para a aprendizagem. 

Obj4. 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)  Reforço da avaliação formativa como o procedimento de clarificação dos níveis de 

exigência, definição e desenvolvimento de medidas de reajustamento, com base na 

interpretação fundamentada das dificuldades e dos êxitos;  

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

docentes. 

iv) Operacionalização do feedback de qualidade. 

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

Obj5. Continuar a implementar uma 

metodologia nos conselhos de 

turma/equipas educativas objetiva e 

assertiva com vista à promoção da 

operacionalização do perfil do aluno. 

• Promoção, nos conselhos de turma/ equipa educativa, de uma metodologia com:  

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

de atividades diferenciadas de forma a potenciar as suas aprendizagens;  

ii) 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; 

iii) Operacionalização das medidas de aprendizagem dos alunos,  

iv) Operacionalização de medidas de feedback de qualidade. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo. 

Obj1. Consolidar um modelo 

pedagógico assente na 

operacionalização do perfil do 

aluno. 

Taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as 

disciplinas/áreas 

disciplinares/componentes do 

currículo** (TEIP) 

1.ºC-83,36% 

2.ºC-69,26% 

3.ºC-48,97% 

1.ºC-83,50%*** 

2.ºC-68,50%*** 

3.ºC-54,00%*** 

1.ºC-84,00% 

2.ºC-69,00% 

3.ºC-54,50% 

1.ºC-84,50% 

2.ºC-69,50% 

3.ºC-55,00% 

Aumentar 0,5% em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Taxa de alunos que melhoraram ou 

mantiveram a média final das suas 

classificações, relativamente ao 

ano anterior** (TEIP) 

1.ºC-64,47% 

2.ºC-56,67% 

3.ºC-60,06% 

1.ºC-51,11%*** 

2.ºC-46,49%*** 

3.ºC-66,12%*** 

1.ºC-56,11% 

2.ºC-51,49% 

3.ºC-67,12% 

1.ºC-61,11% 

2.ºC-56,49% 

3.ºC-68,12% 

Aumentar 5% (1.º e 2.ºC) e 

1% (3.ºC) em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Taxa de percursos diretos de 

sucesso entre os alunos da escola** 

(TEIP) 

1.ºC-82,32% 

2.ºC-90,96% 

3.ºC-91,41% 

1.ºC-80,24%*** 

2.ºC-90,50%*** 

3.ºC-95,61%*** 

1.ºC-81,24% 

2.ºC-90,51% 

3.ºC-95,62% 

1.ºC-82,24% 

2.ºC-90,52% 

3.ºC-95,63% 

Aumentar 1% (1.ºC) e 0,01% 

(2.º e 3.ºC) em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Taxa de alunos que tiveram 

positiva nas provas finais/exame** 

(TEIP) 

P-59,55% 

M-40,91% 
P-59,57%*** 

M-40,93%*** 
P-59,58% 

M-40,94% 
P-59,59% 

M-40,95% 

Aumentar 0,01% em cada 

ano. 

Coordenador TEIP 

Classificação média nas provas 

finais/exame** (TEIP) 

P-2,82 

M-2,35 

P-2,84*** 

M-2,37*** 

P-2,85 

M-2,38 

P-2,86 

M-2,39 

Aumentar 0,01 em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Taxa de sucesso dos alunos 

acompanhados pelo ATE 
89,48% 89,49% 89,50% 89,51% 

Aumentar 0,01% em cada 

ano. 

Coordenador do ATE 

Taxa de alunos sem faltas de 

assiduidade injustificadas 
66,08% 66,09% 66,10% 66,11% 

Aumentar 0,01 em cada ano. 

Coordenadores de Ano 

Taxa de alunos sem participações 

disciplinares/ocorrências 
84,00% 84,01% 84,02% 84,03% 

Aumentar 0,01 em cada ano. 

Coordenadores de Ano 
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Obj2. Articular metodologias, 

saberes e competências. 

Número de iniciativas/atividades 

de articulação de metodologias, 

saberes e competências no 

ciclo/ano promovidas no 

Agrupamento. 

Sem 

Dados 
≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma iniciativa/ 

atividade em cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Número de iniciativas/atividades 

de articulação de metodologias, 

saberes e competências interciclos 

promovidas no Agrupamento. 

Sem 

Dados 
≥1 ≥1 ≥1 

Pelo menos uma iniciativa/ 

atividade em cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Obj3. Consolidar uma 

metodologia de trabalho 

assente em práticas 

pedagógicas de 

operacionalização das 

medidas universais, seletivas 

e adicionais. 

Taxa de sucesso das medidas 

mobilizadas 

Sem 

Dados 

Universais – 75% 

Seletivas – 85% 

Adicionais – 85% 

Universais – 77% 

Seletivas – 87% 

Adicionais – 87% 

Universais – 79% 

Seletivas – 89% 

Adicionais – 89% 

Melhorar 2% em cada ano. 

Coordenadores de Ano 

Obj4. Efetuar uma avaliação 

formativa reguladora da 

aprendizagem. 

Grau de consecução da avaliação 

formativa 

Sem 

Dados 
- 3,50 3,80 

Aumentar 0,3 em cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Número de Instrumentos de 

avaliação formativa que 

constituam referenciais de um 

perfil do desempenho esperado 

Sem 

Dados 
- ≥1 ≥1 

Pelo menos um a cada ano. 

Coordenadores de 

Departamento/Ano 

Obj5. Continuar a 

implementar uma 

metodologia nos conselhos de 

turma/equipas educativas 

objetiva e assertiva com vista 

à promoção da 

Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade educativa 

face às dinâmicas pedagógicas 

implementadas** (TEIP) 

3,84 3,79*** 3,82 3,85 
Aumentar 0,03 em cada ano. 

EAI e Coordenador TEIP 

Taxa de insucesso escolar** (TEIP) 

1.ºC-5,35% 

2.ºC-7,30% 

3.ºC-6,17% 

1.ºC-6,71%*** 

2.ºC-8,50%*** 

3.ºC-9,00%*** 

1.ºC-6,21% 

2.ºC-8,00% 

3.ºC-8,50% 

1.ºC-5,71% 

2.ºC-7,50% 

3.ºC-8,00% 

Diminuir 0,5% em cada ano. 

Coordenador TEIP 
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operacionalização do perfil do 

aluno. 
Taxa de interrupção precoce do 

percurso escolar (TIPPE)** (TEIP) 

1.ºC-0,25% 

2.ºC-0,58% 

3.ºC-0,85% 

1.ºC-0,30%*** 

2.ºC-0,58%*** 

3.ºC-1,29%*** 

1.ºC-0,29% 

2.ºC-0,57% 

3.ºC-1,19% 

1.ºC-0,28% 

2.ºC-0,56% 

3.ºC-1,09% 

Diminuir 0,01% (1.º e 2.ºC) e 

0,1% (3.ºC) em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Média de faltas injustificadas por 

aluno** (TEIP) 

1.ºC-0,84 

2.ºC-7,82 

3.ºC-7,89 

1.ºC-0,36*** 

2.ºC-10,11*** 

3.ºC-12,29*** 

1.ºC-0,35 

2.ºC-9,11 

3.ºC-11,29 

1.ºC-0,34 

2.ºC-8,11 

3.ºC-10,29 

Diminuir 0,01% (1.ºC) e 1% 

(2.ºC e 3.ºC) em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Taxa de ocorrências disciplinares 

em contexto de sala de aula** 

(TEIP) 

1.ºC-3,15% 

2.ºC-21,96% 

3.ºC-16,08% 

1.ºC-5,00%*** 

2.ºC-21,00%*** 

3.ºC-15,50%*** 

1.ºC-4,99% 

2.ºC-20,99% 

3.ºC-14,99% 

1.ºC-4,98% 

2.ºC-20,98% 

3.ºC-14,98% 

Diminuir 0,01% em cada ano. 

Coordenador TEIP 

Número de ocorrências de 

indisciplina fora da sala de aula 

1.ºC-12 

2.º,3.ºC-83 

1.ºC-<12 

2.º,3.ºC-<83 

1.ºC-<11 

2.º,3.ºC-<82 

1.ºC-<10 

2.º,3.ºC-<81 

Diminuir uma a cada ano. 

Coordenadores de Ano 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir;   ***Este critério de sucesso está definido no Projeto TEIP;   
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4.2.3. Calendarização 

 

Eixo2 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 

Obj1 ✓  ✓  ✓  E2-P1-O1 

Obj2 ✓  ✓  ✓  E2-P1-O2 

P2 

Obj1 ✓  ✓  ✓  E2-P2-O1 

Obj2 ✓  ✓  ✓  E2-P2-O2 

Obj3 ✓  ✓  ✓  E2-P2-O3 

Obj4 ✓  ✓  ✓  E2-P2-O4 

Obj5 ✓  ✓  ✓  E2-P2-O5 
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4.3. Eixo 3: Parcerias e Comunidade 

4.3.1. 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. 

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

de Educação; 

• Realização atividades conducentes ao desenvolvimento de atitudes e valores que 

promovam o saber-estar e a interação em grupo.  

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

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

• Contributo do Agrupamento no minimizar situações de risco das famílias ao nível das 

necessidades básicas;  

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

• Divulgação das diferentes atividades desenvolvidas pelo Agrupamento; 

• Dinamização de atividades que promovam a multi/interculturalidade, que evidenciem as 

diversas culturas dos alunos, em diversos domínios. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/2021 2021/2022 2022/2023 

P1 - Relação do Agrupamento com a Comunidade Educativa. 

Obj1. Promover uma entidade 

organizacional aberta e 

comprometida com o meio 

envolvente. 

Grau de participação dos vários 

agentes da comunidade educativa 

na definição das ações a 

desenvolver pela Escola** (TEIP) 

3,79 3,01*** 3,41 3,81 
Aumentar 0,4 em cada ano. 

EAI e Coordenador TEIP. 

Número de iniciativas participadas 

pelos encarregados de 

educação/famílias 

13 ≥10 ≥11 ≥12 
Aumentar uma em cada ano. 

Coordenadores de Ano 

Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação/ 

famílias em ações promovidas pelo 

Agrupamento** (TEIP) 

67,20% 62,52%*** ≥65,02% ≥67,52% 
Aumentar 2,5% em cada ano. 

Coordenador TEIP. 

Grau de pertinência das atividades 

realizadas com a comunidade 

educativa. 

Sem 

Dados 
3,00 3,20 3,40 

Aumentar 0,2 em cada ano. 

Equipa de Avaliação Interna. 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir;   ***Este critério de sucesso está definido no Projeto TEIP;   



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 40 de 49 
 

 

4.3.2. Prioridade Estratégica 2 

Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos estratégicos Operacionalização 

P2 - Integração do 

Agrupamento na 

comunidade 

local/regional/ 

nacional/ 

internacional. 

Obj1. Estabelecer parcerias que 

respondem às necessidades do 

Agrupamento. 

• Consolidação das parcerias, protocolos e contratos com entidades públicas e privadas com 

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

• Estabelecimento de parcerias com agrupamentos do concelho ou concelhos limítrofes no 

sentido de delinear estratégias comuns de trabalho colaborativo. 
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Indicadores/Critérios de Sucesso 

Objetivos Indicadores 

Critérios de sucesso Notas relativas aos cálculos 

dos critérios de sucesso/ 

Responsável pela recolha 
Dados de 

Partida* 
2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 

P2 – Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/ internacional. 

Obj1. Estabelecer parcerias 

que respondem às 

necessidades do 

Agrupamento. 

Número de parcerias que 

respondem às necessidades do 

Agrupamento. 

Foi 

garantido 
Sim Sim Sim 

Garantir parcerias, 

protocolos e contratos com 

entidades públicas e 

privadas. 

Coordenadores 

Grau de satisfação do impacto das 

parcerias na promoção das 

aprendizagens dos alunos** (TEIP) 

3,73 3,37*** 3,57 3,77 
Aumentar 0,2 em cada ano. 

EAI e Coordenador TEIP 

Número de iniciativas que 

promovam a projeção do 

Agrupamento 

7 ≥8 ≥9 ≥10 
Aumentar uma em cada ano 

Coordenador do PAA 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir;   ***Este critério de sucesso está definido no Projeto TEIP;   
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4.3.3. Calendarização 

 

Eixo3 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 Obj1 ✓  ✓  ✓  E3-P1-O1 

P2 Obj1 ✓  ✓  ✓  E3-P2-O1 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 43 de 49 
 

 

5. 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); 

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 

equipa de 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. 

  



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 44 de 49 
 

 

 

Elaborado a 28 de outubro de 2020 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em reunião de 4 de novembro de 2020 

 

Aprovado pelo Conselho Geral, em reunião de 26 de novembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato - Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023 

 

 

“Partimos ao descobrimento neste nosso Agrupamento” Página 45 de 49 
 

 

ANEXOS 

Critérios para a Constituição de Turmas 

Educação Pré-escolar e Ensino Básico 

Na constituição de turmas aplicam-se os  Decretos-Lei nº55/2018 e nº 54/2018, 

de 6 de julho, o Despacho Normativo nº10-A/2018, de 19 de junho de 2018, Despacho 

Normativo nº10-B/2018, de 6 de julho de 2019 e o Despacho Normativo nº16/2019, de 

4 de junho de 2019 e restante legislação em vigor, enviadas pela DGEstE, atendendo à 

situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis 

da sua evolução serão definidos os diferentes regimes de funcionamento das atividades 

letivas em documento autónomo “Plano de Implementação dos diferentes regimes”. 

b) Ainda de acordo com as orientações, nesta organização deverá ser atendida a 

flexibilidade entre os regimes presencial, misto e não presencial, com a prioridade na 

frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e a todos aqueles 

a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se 

encontrem em regime não presencial. 

 

1. Regras gerais a observar na constituição das turmas 

A. 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 medidas adicionais, cujo relatório 

técnico pedagógico 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 Despacho 

Normativo nº10-A/2018, de 19 de junho de 2018, Despacho Normativo nº10-

B/2018, de 6 de julho de 2019  

B. As turmas são constituídas por 24 alunos. 

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

alunos de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos. 

D. As turmas que integram alunos com operacionalização de medidas adicionais, 

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

relativamente aos itens: sexo, idade e número de alunos subsidiados. 
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5.º ano de escolaridade 

A. As turmas são constituídas por um número mínimo de 24 e um máximo de 28 

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, atendendo às 

características de cada aluno, 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 24 alunos e um máximo 

de 28 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. 

 

A formulação dos critérios presentes neste documento poderá ser alterada, em 

face da contingência relacionada com a condição pandémica vivenciada, ou adaptação 

conforme os cenários previstos em sede orientações emanadas pela tutela, a 

implementar, em função da existência de condições, a saber: regime presencial, 

regime misto, regime não presencial.  

 


