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 INTRODUÇÃO  
 

Um projeto educativo é um documento estratégico, orientador da ação de toda uma comunidade 

educativa, reflexo da sua autonomia enquanto instituição de educação/ensino, 

corresponsabilizando todos os intervenientes no processo ensino-aprendizagem, no sentido do 

desenvolvimento das capacidades e conhecimentos que permitam aos alunos integrar-se 

ativamente na sociedade e dar um contributo válido para a vida económica, social e cultural do 

País. 

Este Projeto Educativo nasce da necessidade imposta pelo quadro legislativo, mas também do 

sentir das escolas do agrupamento, que apostam cada vez mais na criação de uma identidade 

única. Um agrupamento que funcione como um todo, que se organize em torno de objetivos e 

procedimentos comuns, em que, independentemente do número de espaços em que as atividades 

se desenvolvam, se trabalhe como se de uma única ESCOLA se tratasse. 

O logótipo que adotámos reflete o desejo, por todos sentido, de cumprir a função educativa que 

lhe é atribuída, criando um projeto integrado de desenvolvimento físico e intelectual dos alunos ao 

longo do seu percurso escolar, desde que iniciam a frequência do Jardim de Infância até que 

completam o terceiro ciclo de escolaridade.   

Um conhecimento aprofundado do meio em que o agrupamento de escolas se insere, dos seus 

recursos humanos e materiais e das aspirações das suas populações, tem sido o ponto de partida 

para a construção de uma intencionalidade educativa que se reflete em todos os documentos que 

com este projecto se interligam e que o consubstanciam: o Projeto Curricular de Agrupamento, o 

Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e o Plano de Atividades da Turma 

A revisão do Projeto Educativo em curso tem por base um processo de autoavaliação do 

Agrupamento iniciado no ano letivo de 2012/13. 
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 I - A ESCOLA QUE TEMOS  

  

 

 

1- AGRUPAMENTO 

1.1 Constituição  

A proposta de constituição do Agrupamento de Escolas Lapiás, feita no início de 2004, foi 

homologada pela Direcção Regional de Educação de Lisboa em 13 de Maio do mesmo ano, tendo, 

no ano letivo 2011/12, sido agregadas as escolas do agrupamento horizontal de Almargem do 

Bispo.  

As escolas que constituem o Agrupamento situam-se na Freguesia de Almargem do Bispo, Pero 

Pinheiro e Montelavar, à exceção do estabelecimento de educação e ensino de Lameiras e Fação,  

que se localiza na freguesia de S. João das Lampas e Terrugem.   Os nossos alunos provêm, assim, 

das várias localidades destas freguesias e ainda das freguesias limítrofes.  

A constituição do Agrupamento advém de fatores geográficos, pois tratou-se de agrupar os 

estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo da zona Nordeste do Concelho de Sintra 

com a escola do 2º e 3º ciclos que, sequencialmente, recebe estes alunos.    
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1.2 Caracterização  

Designação do 
estabelecimento 

Código 
Início de 

funcionamento 
Número de 

salas de aula 
Número de 

grupos/ turmas 
Fotografia 

JI/EB1 Almargem 
do Bispo 

290282 1949 3 3 
 

JI/EB1 Aruil 290294 1974 3 3 
 

JI Camarões 245835 2009 2 1 

 

JI/EB1 de 
Cortegaça 

290040 1986 3 3 

 

JI/EB1  D. Maria 293910 2005 1959 4 5 
 

JI/EB1 de Lameiras 
e Fação 

290221 1999 1970 4 3 

 

JI/EB1 de Maceira 290038 1999 1962 4 4 
 

JI Montelavar 621249 1997 2 2 
 

EB1 de 
Montelavar 

234291 1954 4 4 

 

JI Morelena 621481 1992 1 1 

 

EB1 de Morelena 239860 1957 2 2 

 

JI/EB1 Negrais 290300 1998 1960 3 3 

 

JI Palmeiros 644067 2002 2 1 

 

JI/EB1 de Pêro 
Pinheiro 

290051 1986 1963 6 5 

 

JI/EB1 Sabugo e 
Vale de Lobos 

290154  1949 10 9 

 
Escola EB 2,3 Dr. 

Rui Grácio  
(escola sede) 

341307 1984 37 31 
 

http://www.eb1-cortegaca-sintra.rcts.pt/
http://www.eb1-cortegaca-sintra.rcts.pt/
http://eb1jidelameiras.wordpress.com/
http://eb1jidelameiras.wordpress.com/
http://www.eb1-maceira-sintra.rcts.pt/
http://www.eb1-montelavar.rcts.pt/
http://www.eb1-montelavar.rcts.pt/
http://www.eb1-morelena-n1.rcts.pt/
http://www.eb1-pero-pinheiro.rcts.pt/
http://www.eb1-pero-pinheiro.rcts.pt/
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 lta  

1.3 - Designação  

Na sequência da integração das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância,   foi necessário 
escolher um nome sugestivo que, de alguma forma,  desse unidade às diferentes escolas que 
passaram a constituir o agrupamento.  
 
Pela sua monumentalidade,  foram selecionados os campos de lapiás, formações calcárias de 
formas peculiares que se encontram associados à  localização geográfica das escolas do 
agrupamento. 

2 - MEIO ENVOLVENTE 

2.1. Enquadramento histórico 

O povoamento desta região é muito antigo, existindo vestígios que remontam ao Neolítico e ao 
Calcolítico. Existem marcas dispersas  do período romano e da ocupação árabe, nomeadamente, 
neste último caso, no que se refere a vários topónimos.  

 Foi no século XVIII, com a construção do Convento de Mafra, que a região se desenvolveu 
industrialmente, especializando-se no trabalho das rochas ornamentais, uma das atividades  que 
ainda hoje caracterizam o tecido empresarial da zona.  
  

2.2.  Enquadramento socioeconómico 

Até há alguns anos atrás, esta foi uma região próspera, com boa empregabilidade, vivendo a grande 
maioria dos nossos alunos numa situação de relativo desafogo económico. Chegavam regularmente 
ao agrupamento alunos oriundos de outras zonas do país e do mundo,  com destaque para os 
países de Leste e o Brasil.  
  
No entanto, com a crise que afetou o setor da construção, a situação económica da região, que 
vivia  essencialmente do trabalho em rochas ornamentais,  tem vindo a degradar-se  com o 
encerramento de empresas, o aumento da taxa de desemprego e o trabalho precário, o que  leva a 
que alguns alunos abandonem a escola ao longo do ano para acompanhar as famílias que mudam 
de residência, o mesmo acontecendo com os filhos de  imigrantes que  acabam por regressar aos 
seus países de origem.  
 
A degradação da situação económica tem levado ao aumento de casos de alunos com carências 
alimentares e com falta dos materiais didáticos essenciais à sua aprendizagem, de onde decorre 
que seja cada vez mais elevado o número de alunos apoiado pelos Serviços de Ação Social Escolar. 
(46%  ano letivo de 2014/2015) 
 

2.3.Enquadramento  sociocultural  

Existem na região várias associações de cariz cultural que procuram dinamizar áreas como: o 
desporto, a música e o teatro.  
 
Mantêm-se na zona tradições ancestrais, ainda ligadas a uma vivência mais rural, que encontram 
expressão nas festas anuais das diversas localidades.  
 
As variáveis de contexto globais não são favoráveis ao sucesso educativo dos alunos, aliando   
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Um enquadramento económico cada vez mais desfavorável a  baixas habilitações por parte da 
maioria dos pais e Encarregados de Educação e muito baixas  expetativas em relação ao saber 
escolar.  
 
De acordo com os dados de que dispomos,  vinte e dois por cento das mães e mais de trinta por 
cento dos pais  concluiram, apenas, o  primeiro ou o segundo ciclo de escolaridade. Acresce a este 
valor  o elevado número de pais e encarregados de educação que não indica as suas habilitações. 
  
Conscientes de que o sucesso da educação depende cada vez mais da existência de parcerias com 
outras instituições, sejam elas ligadas à Educação e Formação, instituições públicas e privadas  
locais, sejam empregadores da região, o agrupamento estabelece relações próximas com as 
instituições do meio envolvente, tendo em vista os seguintes objetivos:  
 

 proporcionar formação  em contexto de trabalho a alunos que frequentam cursos 
vocacionais ou  de educação formação; 

 criar oportunidades de integração na vida ativa a alunos com Currículo Específico Individual; 

 proporcionar o ensino artístico integrado, através da existência de turmas de curso Básico de 
Música;  

 proporcionar formação adequada, creditada ou não, a  pessoal docente e não  docente; 

 promover hábitos de vida saudável através de ações de formação para alunos e pessoal 
docente e não docente, de reastreios e encaminhamento de alunos;  

 proporcionar apoios e terapias personalizados  a alunos com Necessidades Educativas 
Especiais; 

 prevenir e garantir a segurança  dos elementos da comunidade dentro e nas imediações do 
recinto escolar; 

 prevenir o abandono escolar;  

 proporcionar lugares de estágio a alunos do ensino superior; 

 utilizar instalações para divulgação de trabalhos; 
 
 É de realçar o bom relacionamento com a Câmara Municipal de Sintra, que assegura a gestão dos 
refeitórios das escolas do 1º ciclo, a manutenção e arranjos dos J.I e E.B. 1, o acompanhamento da 
C.A.F. e das A.E.C., transportes escolares, atribuição de verba para apoio de projetos,  gestão e 
formação  do pessoal  não docente e com as Juntas de Freguesia de Almargem do Bispo, Pero 
Pinheiro e Montelavar e de S. João das Lampas e Terrugem, que contribuem financeiramente para 
as áreas de expediente  e limpeza das escolas do 1º ciclo e J.I. 
  

3 - UM AGRUPAMENTO COM  HISTÓRIA 

 
Desde os primeiros anos de funcionamento que estes estabelecimentos de ensino se têm 
caracterizado pelo seu dinamismo, envolvendo-se em variadíssimos projetos, criados nas próprias 
escolas ou em parceria com outras instituições, que têm permitido criar ambientes de 
aprendizagem ricos e motivadores, que desenvolvem o gosto pelo saber.  
  
Os jardins de Infância e as Escolas Básicas do 1º ciclo caracterizam-se por realidades diversas,  

funcionando em edifícios geograficamente distantes uns dos outros e relativamente à escola sede.  
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Tendo iniciado o seu funcionamento em anos diferentes,  cada uma das escolas e jardins de 

infância desenvolveu um percurso próprio, adaptado à  especificidade da comunidade educativa 

que serve.  

  

A Escola Básica Dr. Rui Grácio, escola sede do Agrupamento, foi criada em 1984/85, em 

Montelavar, e assumiu, desde logo, uma dinâmica que se traduziu  numa multiplicidade de projetos 

e clubes que a tornaram uma escola de referência. 

 

Procurando responder aos anseios da população local e vocacionado para a preservação de 

técnicas ancestrais do trabalho na pedra, foi construído um   Pavilhão de Cantaria  no âmbito do 

projeto de Artes e Ofícios Tradicionais , onde  desde então se tem procurado manter viva a ligação 

da Escola com o trabalho nas rochas ornamentais, característico desta região e motor do seu 

desenvolvimento.  

 

Em 1990/91, a Escola foi convidada a experimentar os Novos Planos Curriculares,  o que permitiu 

reforçar a aposta  na inovação e na diversificação de experiências pedagógicas. 

 

Após a generalização da Reforma Educativa, a escola continuou ativa, abraçando projetos a nível da 

diversificação da oferta formativa, com a abertura, há cerca de vinte anos,  de cursos profissionais 

em parceria com a Assimagra (Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e 

Ramos Afins) e com o Centro de Emprego de Sintra, de Currículos Alternativos  (1995/96), de 

Cursos de Educação e Formação (2006/07) e  de turmas de Ensino Vocacional (2013/14).   

 

São também dinamizados anualmente, com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, 

programas de orientação  escolar, destinados aos alunos que terminam o 3º ciclo.   

 

No ano letivo de 2010/11,  a Escola estabeleceu uma parceria com o Conservatório de Música de 

Sintra, de forma a operacionalizar  o curso básico de música, no âmbito do ensino artístico 

especializado, previsto na portaria nº 691de 2009/ de 25 de junho.  
 

Também a nível da  Educação Especial tem sido feito um esforço crescente, visando a   integração 

de alunos com necessidades educativas especiais, proporcionando apoios, terapias, atividades de 

integração na vida ativa, criando currículos específicos individuais. No ano letivo 2013/14, foram 

constituídas  duas unidades de ensino estruturado para  enquadramento de  alunos com 

problemáticas do espetro do autismo, a funcionar na Escola Dr. Rui Grácio  e na Escola de Sabugo e 

Vale de Lobos. 

 

No que se refere à Oferta de Escola, as áreas disponibilizadas têm vindo a restringir-se,  com a 

diminuição da carga horária dos alunos destinada às áreas opcionais e às contingências da 

distribuição de serviço docente, sendo presentemente limitada à Educação Tecnológica e à 

Educação Artística – Teatro.  
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Mantendo uma tradição que remonta aos primeiros anos de funcionamento, a Escola  sede  

 

continua, apesar das crescentes limitações de tempo e de espaços disponíveis, a   proporcionar  aos 

alunos a frequência  de clubes na área artística e na área da informática.  

 

 

Relativamente à Oferta Complementar, e na linha dos princípios que orientam o agrupamento, 

optou-se por proporcionar a todos os alunos das turmas de ensino regular um tempo semanal em 

que são abordadas questões  ligadas à cidadania e à promoção de valores. 

 

No âmbito das atividades extracurriculares, são vários os projetos em que  o agrupamento se 

envolve e que têm  motivado o interesse dos alunos ao longo dos anos letivos.  Destacam-se o 

Desporto Escolar com quatro núcleos - Atividades Gímnicas, Tiro com Arco, Multiatividades e 

Futsal, o Programa de Educação para  a Saúde, com o Gabinete de Informação e Apoio  ao Aluno na 

Área de Educação para  Saúde, o projeto  MOMS –Miúdos otimistas , miúdos saudáveis, os Heróis 

da Fruta, o Ecoescovinha, entre outros.  

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular  (AECs)  têm sido asseguradas por uma empresa,  sendo  

distribuídas pelas áreas de Inglês, Atividade Física e Saúde e Arte Pela Música. 

 

Visando uma  intervenção mais visível e consistente a nível da educação ambiental,  o projeto Eco-

Escolas continua a envolver alunos e a motivá-los para a preservação do meio circundante e para a 

criação de um bom ambiente nas Escolas.  

 

A promoção da leitura continua a ser  apoiada pelas  duas Bibliotecas  Escolares, que têm 

procurado diversificar as suas atividades, de forma a atrair cada vez mais leitores.   Salientam-se 

projetos premiados  como “Biblioteca, um espaço para todos” e  “ Experiment’ aLer +”, que 

dinamizam  atividades como “Sintra para para ler” , “ Baús da leitura” e “Newton gostava de ler”. 

 

Como medidas de promoção do sucesso escolar têm sido proporcionadas  aos alunos aulas de 

Apoio ao Estudo, Apoio Pedagógico Acrescido,  Extensão Curricular, Coadjuvação em sala de aula,  

assim como programas de Tutoria.  

 

Existe ainda  o Gabinete de Apoio ao Aluno, que procura promover uma mudança de atitudes dos 

alunos com comportamentos menos adequados, mudança esta que se afigura fundamental ao 

sucesso educativo.  

 

Respondendo a necessidades específicas das famílias, três escolas permitem o prolongamento do 

horário escolar,  graças à  implementação da Componente de Apoio à Família (CAF),  que envolve 

escolas, famílias, Câmara Municipal e Associações sem fins lucrativos. 
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Em síntese: 

 

4 - RECURSOS HUMANOS  

4.1. Pessoal  docente 

 Devido às alterações legislativas, à redução do número de alunos e ao aumento dos alunos por 

turma, os professores a lecionar no agrupamento têm vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, o 

que se tem traduzido numa sobrecarga de trabalho  e numa menor disponibilidade para abraçar 

projetos diferentes. Apesar disso, o empenho e dedicação dos professores e a motivação dos 

alunos têm permitido que a diversificação da oferta formativa  continue a ser uma das mais-valias 

do agrupamento.   

  

 

Oferta educativa Jardim 

infância 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

  

 

Curricular 

Ensino regular X X X X 

Cursos  com caráter 

profissionalizante 
  X X 

Ensino artístico 

especializado 
   X 

Currículo Específico 

Individual  
 X X X 

Apoio ao Estudo  X X  

Complementar 

Educação para a cidadania 

/ Formação Cívica 
 X X X 

Atividades de 

Enriquecimento Curricular 
 X   

Oferta de 

escola 

Educação Artística    X 

Tecnologias  de 
Informação e 
Comunicação 

   X 

Educação Tecnológica    X 

Extracurricular 

Clubes   X X 

Desporto Escolar   X X 

Projetos   X X 

Componente de Apoio à 

Família 
X X   

Medidas de 

promoção do 

sucesso escolar 

Tutoria   X X 

Apoio Educativo  X X X 

Coadjuvação    X X 

Extensão curricular      X 

Gabinete de Apoio ao 

aluno 
  X X 
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 Atualmente lecionam no agrupamento um total de 136 professores, dos quais  112  pertencem ao 

quadro do agrupamento,  6  pertencem ao quadro de zona, sendo apenas 18 contratados. 

 

Trata-se de um grupo de professsores com uma vasta experiência pedagógica,  contando mais de 

oitenta por cento dos docentes com mais de vinte anos de ensino.  

 

4.2. Pessoal não docente  

 Um dos grandes problemas sentidos pelo agrupamento prende-se com a  falta de pessoal não 

docente, nomeadamente no que se refere aos assistentes operacionais.   

 

A grande dispersão geográfica das escolas  e a pequena dimensão da sua maioria dificultam a 

gestão dos recursos humanos, no sentido de garantir que todas as escolas tenham um número 

mínimo de assistentes operacionais, que assegure o seu funcionamento.  

 

De referir, ainda,  que o   rácio definido na portaria  nº1049-A/2008 de 16 de setembro deixaria seis 

escolas sem qualquer assistente operacional. 

 

Algumas dessas dificuldades são anualmente colmatadas com a recurso a contratos de emprego e 

inserção, com todas  as limitações que este modelo implica: falta de experiência  e de formação 

adequada, reduzida duração do contratos e impossibilidade de os renovar, mesmo por 

conveniência de ambas as partes.   

 

4.3. Alunos 

A população escolar abrange crianças e jovens desde os três  anos de idade, quando iniciam a 

frequência do jardim de infância,  até cerca dos catorze, quinze anos, idade em que, 

previsivelmente,  terminam o 9º ano de escolaridade.  

 

A maioria dos nossos alunos tem naturalidade portuguesa (96,3%). Dos 3,7% que são  estrangeiros, 

dois terços são oriundos dos países de leste.  

 

Há um elevado número de alunos com necessidades educativas especiais – 84 alunos a frequentar 

a escolaridade básica -   e que se encontram ao abrigo do decreto-lei 3 de 7 de janeiro de 2008. 

Uma grande percentagem destes alunos frequenta  o segundo ciclo.  

De uma forma geral,os alunos têm uma boa imagem da escola e consideram que se empenham  

para obter sucesso escolar.  

 

Contudo, os resultados escolares dos últimos anos letivos revelam uma tendência de afastamento 

em relação a um sucesso de qualidade,  sendo cada vez maior o número de alunos que não transita 

ou que transita com níveis inferiores a três. 

 

Também a nível da avaliação externa, os resultados ficam aquém das expetativas.  
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 4.3.1.  Resultados escolares 

No que diz respeito à taxa de sucesso, houve a preocupação de fazer um levantamento de dados 

relativos aos últimos quatro anos letivos, comparando-os com  os resultados nacionais. Contudo, há 

que ter em conta que os critérios de transição nos anos intermédios de ciclo são definidos por cada 

agrupamento, não permitindo uma comparação dos resultados tão fidedigna como a que podemos 

fazer nos anos finais de ciclo, em que os critérios são definidos por lei. 

 

Globalmente, constatamos que há uma tendência descendente da taxa de sucesso, que acompanha 

os valores nacionais, à exceção do último ano letivo, em que existe uma diferença de quase três 

pontos percentuais entre aqueles  valores. 

 

 

 

 
 

 

  

De salientar, a nível dos Cursos de Educação Formação/Cursos Vocacionais, os bons resultados 

obtidos pelo Agrupamento, sempre acima dos 90% e significativamente acima dos valores 

nacionais.  
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Taxa de sucesso  

 

No que diz respeito à avaliação externa, a  taxa de sucesso nas provas finais, no último ano letivo, 

varia consoante o ciclo de escolaridade.  
 

No quarto ano, os resultados do agrupamento situaram-se acima dos valores nacionais, tanto a 

Português como a Matemática.  
 

No sexto e no nono ano, os resultados a Português não se afastam significativamente dos valores 

nacionais. Ao contrário, à disciplina de  Matemática,  os resultados do agrupamento ficam aquém 

dos resultados  a nível nacional. 

 

 

 
2010/11 2011/12 

 
2012/13 

 
2013/14 

  % Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional 

Ensino 
Básico 91,09 92,05 89,48 89,62 87,61 88,64 86,18 89,09 

Ensino 
Regular 90,98 92,32 89,24 89,79 87 88,73 85,88 89,21 

CEF / Voc 
 92,75 91,78 94,29 89,32 98,68 87,02 93,22 86,09 

  
        1º ano 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2º ano 94,1 93,1 88,2 91,0 89,4 89,5 87,2 88,8 

3º ano 97,4 97,4 98,0 96,0 94,6 94,4 91,2 94,7 

4º ano 96,8 96,3 89,1 95,1 95,9 95,4 95,5 96,1 

5º ano 92,1 92,3 90,0 90,1 88,5 89,2 84,1 88,2 

6º ano 91,1 92,5 88,1 86,3 80,0 83,8 75,8 86,7 

7º ano 83,0 84,1 84,8 82,1 71,4 82,7 80,2 82,1 

8º ano 88,5 89,7 77,1 86,9 77,5 85,5 75,0 86,0 

9º ano 71,1 86,2 89,7 82,4 81,9 81,2 78,6 83,6 
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 Apesar das taxas de transição do agrupamento se situarem acima dos oitenta por cento, a taxa de 

sucesso de qualidade é baixa,  pois ainda se verifica que um elevado número de alunos de segundo 

e terceiro ciclos transita com níveis inferiores a três, tendência que não tem sido possível inverter.  

 

 
 

4.3.2.  Comportamento cívico 

A preocupação com  a criação de um bom clima de escola leva a que se dê muita importância ao 

comportamento cívico dos alunos, procurando-se atuar de forma célere face aos casos de 

indisciplina detetados.  Esta preocupação de que haja um respeito pelas regras de conduta leva a 

que não sejam ignoradas mesmo as pequenas transgressões, procurando-se atuar numa linha de 

formação do aluno em detrimento da punição.  
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

  

 Conscientes de que só com uma conjugação de vontades seria possível uma mudança efetiva que 

nos encaminhasse para uma resolução das questões problemáticas com que o agrupamento se 

defronta, e de acordo com a legislação em vigor, decidiu-se dar início a um processo de 

autoavaliação, tomando como suporte o modelo CAF (Common Assessment Framework), 

garantindo, desta forma, a utilização  de padrões de qualidade devidamente certificados.  

 

O diagnóstico organizacional do agrupamento foi feito com base  em dois instrumentos de 

avaliação que permitiram recolher com rigor dados provenientes da auscultação de todos os grupos 

que constituem a comunidade educativa e evidências  nos diferentes documentos que norteiam  o 

funcionamento das escolas que constituem o agrupamento. 

Deste trabalho resultou a identificação dos pontos fortes e das ações de melhoria que, depois de 

priorizadas e selecionadas,  vão condicionar as opções pedagógicas e organizacionais que estão  na 

base deste novo Projeto Educativo.  

 

Em primeiro lugar, é necessário consolidar os pontos fortes identificados, na medida em que 

constituem uma mais-valia para a organização escolar, funcionando como fatores essenciais para 

uma melhoria contínua. Dentre eles salientamos: 

 

 a diversidade da oferta educativa, quer a nível de cursos e disciplinas, quer a nível das 

atividades extracurriculares e a sua adequação às necessidades e interesses dos alunos e da 

comunidade, reflexo de uma abertura à inovação; 

 ambiente geral de confiança e solidariedade, que se reflete num bom relacionamente entre 

os membros da comunidade educativa; 

 bom nível de satisfação de alunos e pais / encarregados de educação relativamente ao 

funcionamento e desempenho do agrupamento;  

 mobilização dos diferentes órgãos e agentes educativos para a promoção do sucesso 

escolar; 

 capacidade de reflexão crítica sobre a vida no agrupamento e apresentação de propostas 

que orientem o trabalho futuro; 

 identificação, encaminhamento e monitorização dos alunos com necessidades educativas 

especiais; 

 trabalho colaborativo e partilha de experiências e conhecimentos;  

 ligação escola /família; 

 boa imagem do agrupamento na comunidade, também demonstrada pelo estabelecimento 

de parcerias e  pela aceitação de alunos  em estágio;  

 reduzido abandono escolar; 

 recursos disponibilizados, de que são exemplo as bibliotecas escolares; 

 atuação da direção, promovendo um clima de abertura  e confiança. 
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Com base nas oportunidades de melhoria detetadas,   pretendemos caminhar no sentido do 

sucesso, de forma a que a valorização de cada um  seja uma peça fundamental  na dinâmica do 

todo. Assim, foram selecionadas,  para o triénio 2014-17,   áreas de intervenção que irão estruturar 

todo o trabalho a desenvolver, de forma a que a Escola que temos venha a dar lugar à  Escola  que 

queremos.  

 

 

II – A ESCOLA QUE QUEREMOS 
 

1- MISSÃO 

 

Este agrupamento assume-se como uma organização com identidade própria, que se constitui 

como um espaço formativo privilegiado e que, respeitando as características do meio envolvente, 

disponibiliza um leque diversificado de oportunidades, no sentido de formar cidadãos com sentido 

crítico, capazes de intervir e participar de forma responsável na sociedade.  

Norteados por valores como o respeito, a solidariedade, a responsabilidade, a cooperação, a 

autonomia, a competência e o empenho pretendemos intervir para alcançar aquele que 

consideramos ser o nosso lema: “ Escola, uma oficina de humanidade”. 

 

2- VISÃO 

Pretendemos afirmar-nos como um agrupamento dinâmico, pautado por uma lógica de inovação e 

experimentação, que tenha como objetivo a criação de situações de aprendizagem úteis e 

significativas, mobilizando recursos de forma a dar uma resposta adaptada às necessidades 

individuais, através de uma oferta formativa flexível e criativa.  

Um espaço que se assuma como agente de mudança, reconhecido pela comunidade como uma 

referência educativa, onde instrução e cidadania caminhem de mãos dadas. 

Visando a integração e a equidade de oportunidades, haverá que envolver toda a comunidade 

educativa no sentido de mobilizar recursos e vontades, diversificar estratégias e abordagens, de 

forma a atender às necessidades e expetativas de todos e de cada um.  
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3- PLANO ESTRATÉGICO 

3.1- Áreas de intervenção 

Sendo a Escola um espaço privilegiado de aprendizagem para a vida, foram selecionadas cinco 

áreas de intervenção, que funcionam  como ponto de partida para o planeamento estratégico de 

toda a nossa ação educativa.  São elas:  

 Sucesso 

 Cidadania 

 Clima de Escola 

 Comunicação 

 Formação 

3.2 - Objetivos gerais 

Os objetivos  gerais  deste Projeto Educativo foram definidos com base nas ações de melhoria 

resultantes do processo de autoavaliação do agrupamento e são os seguintes: 

A. Desenvolver uma cultura de escola orientada para o sucesso de qualidade;  

 

B. Promover valores de cidadania, no sentido de favorecer o comportamento cívico e a  

educação dos alunos; 

 

C. Melhorar a qualidade de vida no agrupamento, proporcionando um clima de bem-estar e 

segurança;  

 

D. Implementar mecanismos facilitadores da comunicação na comunidade educativa; 

 

E. Proporcionar um maior envolvimento da comunidade educativa na vida das escolas; 

 

F. Propiciar a formação dos agentes educativos. 

 

3.3 - Metas e objetivos  estratégicos  

Para que estes objetivos gerais se concretizem, é necessário definir metas e, consequentemente, 

indicadores que possibilitem verificar a sua consecução, permitindo assim avaliar se o caminho a 

percorrer conduz aos objetivos definidos.  

São também definidos objetivos estratégicos que facilitem e orientem as estratégias a seguir.  
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Assim: 

 

Objetivos estratégicos: 

 Melhorar os processos de ensino-aprendizagem; 

 Melhorar a sequencialização e a articulação das aprendizagens essenciais ao longo dos ciclos; 

 Reforçar a cultura de trabalho colaborativo, partilha de saberes e supervisão entre docentes;  

 Valorizar o trabalho, o rigor e o empenho dos alunos; 

 Sensibilizar e responsabilizar os encarregados de educação pelo acompanhamento do percurso 
escolar dos seus educandos.  

Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

A. Desenvolver uma 

cultura de escola 

orientada para o 

sucesso de qualidade 

 

 

 

 

 

 

- inverter a tendência 

descendente da taxa 

de transição nos 

diferentes anos de 

escolaridade  

 

- igualar a taxa de 

sucesso, no final de 

cada ciclo, aos 

resultados nacionais   

 

- diminuir em 50% a 

diferença entre a 

avaliação externa do 

2º e 3º ciclo  e os 

resultados nacionais, 

na disciplina de 

Matemática  

 

- aumentar em 5% a 

taxa de sucesso de 

qualidade  

 

- aumentar em 5% o 

número de diplomas 

de mérito atribuídos  

- número de alunos 

que conclui o ano de 

escolaridade com 

sucesso 

 

 

- resultados da 

avaliação interna e 

externa 

 

 

- resultados da 

avaliação externa 

 

 

 

 

 

- número de alunos 

que transita sem 

níveis inferiores a três 

 

-número de diplomas 

atribuídos  

- registo das taxas de 

transição 

 

 

 

 

 - registo  dos 

resultados da 

avaliação interna 

 

 

- registo  dos 

resultados da 

avaliação externa 

 

 

 

 

- grelhas de registo 

dos diplomas 
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Objetivos estratégicos: 

 Aumentar a eficácia das estratégias de prevenção e resolução dos casos de indisciplina;  

 Promover a utilização de uma linguagem adequada ao contexto escolar; 

 Envolver os alunos na conservação, higiene e segurança das instalações; 

 Desenvolver projetos motivadores que favoreçam uma ligação afetiva à Escola; 

 Promover o envolvimento das Associações de Pais e de Estudantes na resolução de problemas do 

agrupamento, ligados à promoção do civismo no espaço escolar. 

 

 

Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

B. Promover 

valores de 

cidadania no 

sentido de 

favorecer o 

comportamento 

cívico e a educação 

dos alunos  

 

- diminuir em 10 %  

as participações  de 

caráter disciplinar  

 

 

- diminuir em  5 % as 

ocorrências de 

caráter disciplinar de 

maior gravidade  

 

 

 

- aumentar o número 

de alunos que 

participam em  

projetos que 

favoreçam a ligação 

dos alunos à escola   

 

- número de alunos 

com participações  

de caráter disciplinar 

 

 

- tipo de 

participações /penas 

aplicadas 

- número de alunos 

com cinco ou mais 

dias de suspensão 

 

- número de alunos 

que participam  nos 

projetos 

implementados 

 

 

- registo das 

participações 

 

 

 

- registo das penas 

aplicadas de acordo 

com a sua gravidade 

 

 

 

 

- Relatório Final de 

Atividades   
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Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

 

 

 

 

 

 

 

C. Melhorar a 

qualidade de vida no 

agrupamento, 

proporcionando um 

clima de bem-estar e 

segurança 

- controlar com 

maior eficácia 

entradas e saídas nos 

recintos escolares 

 

- aumentar o número 

de alunos que utiliza 

o refeitório 

 

- desenvolver  pelo 

menos um projeto, 

por ano, tendente a 

melhorar  cada uma 

das seguintes áreas:  

 

 ambiente nos 

refeitórios 

 

 hábitos 

alimentares 

saudáveis  

 

 segurança  

 

 qualidade de 

equipamentos e 

instalações 

 

 equipamentos 

tecnológicos e 

aplicações 

informáticas 

- número de alunos 

que passa o cartão a 

entrar e sair da 

Escola sede 

 

-números de alunos 

que utiliza o 

refeitório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- número de projetos 

implementados 

 

 

- registo das entradas 

e saídas 

 

 

 

-registo de alunos 

que utilizam o 

refeitório  

 

 

-inquéritos de 

qualidade e eficácia 

 

 

 

 

 

 

- Relatório Final de 

Atividades   
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Objetivos estratégicos:  

 Melhorar o controlo das entradas e saídas nos recintos escolares; 

 Garantir a integridade e o bem-estar dos alunos; 

 Proporcionar momentos de formação tendentes a divulgar normas de segurança; 

 Supervisionar a qualidade do serviço nos refeitórios; 

 Criar um ambiente adequado nos refeitórios, diminuindo o ruído e melhorando o civismo; 

 Promover hábitos alimentares mais saudáveis;  

 Intervir nas escolas, no sentido de preservar e, sempre que possível, recuperar equipamentos e 

instalações;  

 Rentabilizar os equipamentos informáticos existentes. 

Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

D. Implementar 

mecanismos 

facilitadores da 

comunicação na 

comunidade escolar 

- aumentar o número 

de utilizadores dos   

canais de 

comunicação para 

divulgação da 

informação 

 

 

- divulgar em, pelo 

menos um dos 

canais,  dois terços 

das atividades 

realizadas 

 

- aumentar o número 

de consultas da 

página do 

Agrupamento na 

internet 

 

- número de 

utilizadores dos 

canais de 

comunicação 

 

 

 

 

- número de 

atividades divulgadas 

 

 

 

- número de 

consultas da página 

do Agrupamento na 

internet 

-  inquéritos de 

satisfação e eficácia 

 

 

- registos no Moodle 

 

 

 

- relatório Final de 

Atividades   

 

 

 

- site do 

Agrupamento na 

Internet 
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Objetivos estratégicos:  

 Criar canais de comunicação mais eficazes e céleres;  

  Agilizar a transmissão de informação entre os diferentes órgãos e estruturas do agrupamento; 

 Divulgar as atividades realizadas pelos estabelecimentos do agrupamento. 

Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

 

 

 

 

 

 

E. Proporcionar um 

maior envolvimento 

da comunidade 

educativa na vida do 

agrupamento  

- manter e consolidar 

a rede de parcerias e 

protocolos 

 

- aumentar o número 

de projetos que 

envolvam os pais e 

encarregados de 

educação, bem como 

outros membros da 

comunidade 

educativa 

 

- aumentar o 

envolvimento da 

comunidade na 

construção dos 

documentos 

orientadores do  

agrupamento 

- número de parcerias 

e protocolos 

estabelecidos 

 

- número de atividades 

que contam com a 

presença de 

encarregados de 

educação e outros 

elementos da 

comunidade educativa  

 

 - número de projetos 

que contam com 

contributos  da 

comunidade  

 

- número de reuniões 

de preparação e /ou 

análise dos 

documentos 

- registo das 

parcerias e 

protocolos  

 

 

 

 

 

 

 

- Relatório Final de 

Atividades   

 

 

 

 

- atas das reuniões 

 

Objetivos estratégicos:  

 Criar grupos de trabalho para partilha e discussão de ideias e saberes;   

 Potenciar as competências específicas dos diferentes elementos da comunidade educativa; 

 Fomentar a criação de projetos que vão de encontro às necessidades e expetativas dos elementos 

da comunidade educativa; 

 Promover o envolvimento das Associações de Pais e de Estudantes na resolução de problemas do 

agrupamento. 
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Objetivo Metas Indicadores 
Instrumentos  de 

Verificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Propiciar a 

formação dos agentes 

educativos  

 

- realizar pelo menos 

uma ação de 

formação para os 

diferentes elementos 

da comunidade 

educativa:  

 

 pessoal docente 

 

 pessoal não 

docente 

 

 alunos 

 

 pais e 

encarregados de 

educação  

 

-  garantir momentos  

de prática simulada a 

todos os alunos dos 

cursos vocacionais  

 

 

- proporcionar a 

todos os alunos com 

Currículo Específico 

Individual, para os 

quais se revele 

adequado, atividades 

de integração na vida 

ativa 

 

 

 

 

 

- número de ações 

de formação 

realizadas  

 

 

 

 

- número de 

participantes 

 

 

 

-número de locais de 

realização de 

atividades de prática 

simulada / número 

de alunos 

 

 

- número  de alunos 

a frequentar 

atividades de 

integração na vida 

ativa 

 

 

 

- registo das ações de 

formação realizadas  

 

 

 

- inquéritos de 

necessidades e 

expetativas 

 

 

- fichas de 

autoavaliação das 

ações de formação  

 

 

 

 

- registo de 

protocolos 

estabelecidos  
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Objetivos estratégicos: 

 Manter e consolidar a rede de parcerias e protocolos; 

  Canalizar recursos da comunidade em prol das diferentes escolas; 

 Valorizar e potenciar as competências específicas dos diferentes membros da comunidade, no 

sentido de dinamizarem ações de formação. 

4- DIVULGAÇÃO 

Após a sua elaboração pelo Conselho Pedagógico, e posterior aprovação pelo Conselho Geral,  este 

Projeto Educativo será alvo de uma ampla divulgação, no sentido de dar conhecimento e envolver  

todos os elementos da comunidade educativa  em torno de um objetivo comum de que resultará a 

valorização e promoção do serviço educativo prestado pelo Agrupamento.  

Essa divulgação tem como objetivos criar, definir e gerir a imagem do agrupamento na 

comunidade.  

A sua divulgação será alvo de apresentação pública, através de meios e estratégias diversificadas, 

de que são exemplo:  

 Sessões de apresentação em reuniões de Departamento;  

  Sessão de informação para pessoal não docente; 

 Análise e discussão com a Associação de Pais; 

 Página do Agrupamento na Internet; 

 Aulas de Formação Cívica / Cidadania;   

 Disponibilização de um exemplar impresso em cada uma das Escolas e nas Bibliotecas 

Escolares.  

Em cada momento de avaliação intercalar e final, será dado conhecimento do relatório que daí 

advier, em reuniões com pessoal docente, não docente, pais e encarregados de educação. 

5-  AVALIAÇÂO  

Este projeto será alvo de uma avaliação no final do seu período de vigência, tendente a medir o 

grau de realização das ações implementadas a partir do plano estratégico. Anualmente, far-se-ão 

avaliações intercalares, de forma a avaliar a sua eficácia e a introduzir as necessárias alterações e 

aperfeiçoamentos. 
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Para tal, serão recolhidos sistematicamente dados acerca dos resultados e dos projetos 
implementados, de modo a determinar com rigor o grau de concretização dos objetivos traçados. 
Esta recolha será ponto departida para uma reflexão alargada, que será base do trabalho nos anos 
subsequentes.  
  
Na sequência destas avaliações, serão elaborados e divulgados os seguintes documentos:   

 Avaliação intercalar – Relatório Final de Atividades  

  Avaliação final - Relatório Final em 2017 

 

 

 

 

 


