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1ª Parte 

1. Introdução 

A conceptualização do termo projeto tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, 

trilhando um caminho debilmente articulado. A própria legislação confere-lhe a 

importância de um documento estruturante, no entanto noutras situações não lhe 

reconhece essa importância.  

O Decreto-Lei n.º 137/2012, atualmente em vigor, que procedeu à segunda alteração 

ao Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, estabelece que cada escola tem o direito e 

o dever de definir o seu Projeto Educativo, isto é, de estabelecer o tipo de educação 

que quer oferecer à sociedade. Já no Decreto-lei n.º 43/1989 se procurava definir o 

regime de autonomia das escolas com o pressuposto da existência do respetivo 

Projeto Educativo sempre muito associado à conquista de autonomia. No Decreto-Lei 

n.º 115-A/1998, de 4 de maio, o Projeto Educativo é definido como o documento que 

consagra a orientação educativa da escola e considerado, conjuntamente com o 

Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades, um dos instrumentos do processo 

de autonomia da escola. 

Todavia, este Projeto Educativo não surge apenas com o intuito de responder a 

normativos legais, mas mais que isso, pretende agregar propósitos e vontades 

comuns, constituindo-se numa ampla configuração, convidando os diversos agentes 

educativos, a família e o meio envolvente a convergir as suas atuações, de forma a 

promoverem uma educação interativa, isto é, capaz de assegurar uma formação cívica 

em abertura ao meio e à sociedade. 

E é desta tomada de consciência da necessidade de estar em encontro e em 

comunicação, com os diversos agentes educativos, desde os mais íntimos (a família) 

aos mais vastos e diversificados agentes sociais (autarquias, fundações culturais, 

organismos recreativos e desportivos), também estes responsáveis por um autêntico e 

integrado processo educativo, que se construiu este PE entendido como um 

instrumento necessário à valorização das práticas bem-sucedidas, assim como à 

superação das dificuldades detetadas para consequentes mudanças a introduzir. 

Afirma as opções da Escola enquanto comunidade educativa quanto ao ideal de 

educação a seguir, as metas a alcançar e as políticas a desenvolver.  

Pretende-se que este Projeto Educativo seja um documento estruturante da vida do 

Agrupamento, de cariz prospetivo, definindo a missão, a visão, valores e finalidades 

pelos quais se pauta, a sua filosofia e ação, clarificando aspetos de gestão e 

administração e criando a matriz de suporte aos demais documentos internos.  
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1.1. Enquadramento externo 

O Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner confina-se a uma população bem 

delimitada, residente nas freguesias de Arcozelo, S. Félix da Marinha e Serzedo, no 

extremo sul do município, mais próxima da cidade de Espinho do que do núcleo 

urbano de Gaia, mas não se lhe reportando administrativamente.  

As origens de cada uma das freguesias perdem-se na lonjura dos tempos, sendo que 

com raízes eminentemente rurais, encontram-se, nos dias de hoje, numa fase de 

transição para zona semiurbana. 

 

1.1.1. Geográfico e morfológico  

O Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner localiza-se em Arcozelo, 

concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Situado na orla marítima, reflete uma 

morfologia plana, pautando-se por um território geomorfológico pouco acidentado. O 

seu solo está ocupado essencialmente com habitações horizontais e verticais, 

possuindo ainda alguns terrenos aráveis. 

 

1.1.2. Demográfico 

Na época da constituição deste Agrupamento, a população residente era fixa e 

mantinha-se de geração para geração. Ainda agora, muitos alunos são filhos e netos 

de residentes e antigos alunos da escola. Também muitos trabalhadores da escola, 

docentes e não docentes, habitam localmente e exercem há muitos anos na 

instituição. 

 

1.1.3. Socioeconómico 

Há uma predominância dos sectores industrial e comercial hoje em dia com problemas 

de empregabilidade (como em todo o território nacional) conjugados com a existência 

de uma forte área residencial a servir de apoio dormitório aos núcleos urbanos das 

cidades do Porto e Gaia. 
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1.1.4. Serviços e recursos culturais 

Existem protocolos de cooperação com escolas de música e dança e com unidades 

empresariais das proximidades, intercâmbio com grupos folclóricos e desportivos, 

trabalhos comuns com o Centro de Saúde e com recursos locais, como a Estação 

Litoral da Aguda e as Ribeiras de Gaia. O Agrupamento envolve-se em múltiplos 

projetos, privilegiando os que envolvam parceiros da comunidade.  

 

1.2. Enquadramento interno do Agrupamento 

A nível educativo, o Agrupamento em questão, tem oferta de pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

Ciclo do Ensino Básico, tendo continuidade do ensino secundário na muito próxima 

Escola Arquiteto Oliveira Ferreira, que derivou da inicial Escola Preparatória de 

Arcozelo. 

Em termos de escolarização, verificam-se focos de baixa literacia junto de população 

jovem em idade de serem progenitores de alunos deste Agrupamento. Por outro lado, 

registam-se áreas de elevada literacia em que os pais detêm frequentemente 

licenciaturas ou graus superiores. Em paralelo, o nível socioeconómico dos alunos é 

também diversificado, com um alto número de crianças com rendimentos familiares 

que promovem a sua inclusão como beneficiários da Ação Social Escolar, mas 

também de outras crianças cujas famílias fizeram a opção por esta escola pública em 

detrimento ou em continuidade da frequência de escolas privadas. 

As Escolas de 1.º ciclo, respondendo aos restritos núcleos dos locais em que se 

situam, refletem as suas caraterísticas, com ambientes e resultados bem díspares de 

estabelecimento para estabelecimento. Posteriormente no percurso escolar dos 

alunos, a Escola de 2.º e 3.ºciclos, concentra todos no mesmo espaço, mas contém 

em si toda a diversidade dos núcleos de proveniência.  

O Agrupamento é desafiado a responder a esta heterogeneidade de população e a 

promover a sua integração e miscigenação, em processos que contemplem as 

expetativas de uns e as carências de outros. 
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1.2.1. Patrono 

 

Atendendo a que a atribuição do nome de um patrono a uma escola constitui fator 

relevante da sua integração no meio em que se insere, este Agrupamento foi batizado 

com o nome de Sophia de Mello Breyner, escritora, personalidade de renome e 

reconhecido valor, ligada ao universo da Literatura Infantil, que teve parte da sua vida 

associada à Granja, uma das zonas de influência da escola, e da qual faz referência 

em muitas das suas obras. 

1.2.2. História 

Como escola prestadora de escolarização aos atualmente referenciados como 2.º e 

3.ºciclos do ensino básico, existe desde 1977 e derivou da inicial Escola Preparatória 

de Arcozelo 

A Escola Preparatória de Arcozelo nasceu do grande empenho e vontade da 

população local em criar uma escola autónoma para servir a população desta 

freguesia, em substituição da secção dependente de uma escola preparatória de 

Espinho que então existia.  

Em 2002/2003 iniciou-se o processo de constituição do Agrupamento e em 2003/2004 

o Agrupamento Vertical de Escolas Sophia de Mello Breyner fixou a atual constituição, 

englobando a Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos e quinze instituições de ensino do 1.º 

ciclo e/ou Jardins de Infância, comportando a primeira cerca de novecentos alunos e 

as demais perto de mil e trezentos. 

A par do registo de marcas identificativas de cada escola e do enquadramento de cada 

uma das três freguesias em que se localizam, esmiúça-se a frágil teia de ligações até 

então perseguidas por iniciativa autónoma e ainda decorrente da agregação num 

denominado Projeto Alfa, percursor da construção de Agrupamentos verticais. 

1.2.3. Caracterização das escolas 

São quinze os estabelecimentos englobados no Agrupamento, distribuídos pelas 

freguesias referenciadas, mais equitativamente entre as freguesias de Arcozelo e S. 

Félix da Marinha, em número de sete e seis, respetivamente, e em menor 

representatividade, pela freguesia de Serzedo com duas escolas. 

A oferta de Educação Pré-escolar distribui-se também equitativamente entre as seis 

salas de Arcozelo e as quatro de S. Félix da Marinha; Serzedo dispõe de duas salas 

de um jardim autárquico, que se acopla pedagogicamente ao Agrupamento, mas que 
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não o integra administrativamente. A oferta não tem sido suficiente para responder às 

solicitações de inclusão de todas as crianças de três e quatro anos destas localidades. 

No final do 1º ciclo, a quase totalidade de alunos transita para a Escola de 2.º e 

3.ºciclos. As exceções centralizam-se no extremo sul, em fuga para a cidade de 

Espinho que é mais próxima à Escola de 1.º ciclo; a nascente, com a opção pelo 

Colégio Internato dos Carvalhos, e do centro de Arcozelo, com o ingresso em Ensino 

Artístico, na academia de Música de Vilar do Paraíso.  

Este decréscimo é compensado com a entrada de novo no Agrupamento de alunos de 

escolas do Agrupamento de Valadares, a norte, com transporte mais direto para 

Arcozelo; de alunos do Externato Nossa Senhora de Fátima e do Instituto Nuclissol 

Jean Piaget, que só têm oferta até ao 1.º ciclo 

A interrupção de lógica de Agrupamento situa-se no final de 2.º ciclo em que, dadas as 

limitações de instalações, somente menos de um terço dos alunos pode dar 

continuidade à sua escolarização de 3.º ciclo na Sophia de Mello Breyner. 

Muita identificação de alunos com o Agrupamento cimenta-se nas Escolas de 1.º ciclo, 

onde as crianças permanecem no mínimo quatro anos, podendo chegar aos seis ou 

sete, se houver oferta de Pré-escolar. Na Básica de 2.º e 3.ºciclos, a identificação 

solidifica-se com a inclusão no 3.º ciclo que lhes confere uma permanência de cinco 

anos. No entanto, é ao longo do 2.º ciclo que se consolida a vontade de opção pelo 

Projeto desta Escola e a manifestação de desejo de a ele aderir. 

1.2.4. Serviços e Recursos 

Decorrente da faixa etária dos seus educandos, da reduzida dimensão e da 

proximidade escola-habitação, bem como dos prolongados anos de permanência no 

estabelecimento, os pais e encarregados de educação são muito presentes e 

interventivos nas escolas de 1.º ciclo e jardins-de-infância por intermédio das 

Associações de Pais e dos representantes dos Pais dos alunos das turmas.  

Na escola de 2.º e 3.ºciclos a Associação de Pais expressa-se maioritariamente pela 

sua representação nos e junto dos diversos órgãos de administração e gestão, sejam 

eles o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico ou a Direção. O papel dos 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação das Turmas releva junto dos 

Conselhos de Turma, com pronunciamento no Plano de Trabalho de Turma, e num 

registo mais próximo da atuação dos Diretores de Turma e dos professores. 

Os representantes das Turmas são depositários, e pretende-se que divulgadores junto 

dos demais Encarregados de Educação da turma, de documentos orientadores do 
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Agrupamento – Regulamento Interno e Projeto Educativo, e de legislação e 

orientações internas – matrículas, regulamento de provas finais de ciclo, critérios de 

avaliação, por exemplo.  

Há uma boa imagem do Agrupamento junto dos pais e também na comunidade 

escolar, concretizando-se formalmente inúmeras parcerias, bem como trocas informais 

de colaboração e cooperação.  

A Autarquia faz-se representar ativamente no Conselho Geral e intervém em variadas 

situações de intercâmbio com outras instituições locais. O Município de Vila Nova de 

Gaia está presente nas Atividades de Enriquecimento Curricular e Componente de 

Apoio à Família no 1ºciclo, nas Atividades de Animação e Apoio à Família no pré-

escolar, no desenvolvimento de projetos de índole ambiental, atividade física, ação 

social e apoio a alunos com necessidades educativas especiais. 

Existem protocolos de cooperação com escolas de música e dança e com unidades 

empresariais das proximidades, intercâmbio com grupos desportivos, folclóricos, 

culturais e recreativos e trabalhos comuns com instituições locais da área da saúde, 

do ambiente e da solidariedade. O Agrupamento envolve-se em múltiplos projetos, 

utilizando recursos locais e privilegiando os que envolvam parceiros da comunidade.  

1.2.5. Humanos 

Existe um corpo de trabalhadores no Agrupamento, de competências e funções já 

bastante diversificadas e especializadas, encadeado com organismos e instituições 

locais e regionais, para cumprir a tarefa educativa que lhe é confiada de anualmente 

enquadrar dois mil e duzentos alunos. 

O pessoal docente, em número que se aproxima dos cento e cinquenta, distribui-se 

pelos quadros da educação pré-escolar, do primeiro, segundo, terceiro ciclos e pelos 

diferentes grupos de ensino, passando pelas línguas, ciências sociais e humanas, 

ciências exatas e naturais, artes e expressões, educação especial. 

O Agrupamento integra um técnico superior com as funções de psicólogo do Serviço 

de Psicologia e Orientação. 

Os nove elementos dos Serviços Administrativos constituem o grupo dos assistentes 

técnicos e existem vinte e quatro assistentes operacionais afetos pelo Ministério da 

Educação e Ciência às escolas de 1º ciclo e de 2.º e 3.º ciclo, e oito assistentes 

operacionais e oito assistentes técnicas – animadoras -afetas ao pré-escolar pela 

Autarquia. 
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A baixa densidade de assistentes operacionais é suprida por tarefeiros que 

permanecem nos estabelecimentos a tempo parcial e por elementos provenientes de 

contratos de emprego e inserção social, por obrigatoriedade legal, em tempo pré-

determinado, com curto período de exercício no Agrupamento. 

Contabilizam-se em quarenta os membros do pessoal não docente com continuidade 

de funções nos diversos setores e estabelecimentos. 

Quadro 1 - Professores e alunos do Agrupamento ano escolar 2013/2014 

Escolas/Jardins de 
Infância 

Número de 
Turmas 

Número de 
alunos 

Alunos com NEE 
Número de 

Professores/Educad
ores 

EB1 JI EB1 JI EB1 JI EB1 JI 

JI de Aguda  1  25  1  1 

EB1/JI de Aguda 2 1 35 25 3  2 1 

EB1 da Boavista 4  94    4  

EB1 de Brito 2  35  1  2  

EB1/JI de Chãos 
Velhos 

4 2 94 50 3  4 2 

EB1 de Corvo 4 1 96 25 3  4 1 

EB1 de Curvadelo 2  40  2  2  

EB1/JI de Espinho 3 2 55 45 2 1 3 2 

EB1 da Granja 4  97  1  4  

EB1/JI Matosinhos 
(UEE- Unidade de 

Ensino Estruturado) 

3 1 56 25 11  3 1 

EB1 de Miramar 4  97    4  

EB1/JI de Moinhos 3 1 66 25 1  3 1 

EB1 do Monte 4  96  3  4  

EB1 do Outeiro 5  113  3  5  

EB1/JI de Sá 3 1 72 25   3 1 

SUBTOTAL 47 10 1046 245 33 2 47 10 

         

EB2/3 Sophia de Mello 
Breyner 

Número de 
Turmas 

Número de 
alunos 

Alunos com NEE Número de 
Professores 

11 5º  260 5º  17 

79 

12 6º 306 6º 7 

4 7º 112 7º 4 

4 8º 106 8º 1 

4 9º 104 9º 3 

SUBTOTAL 35 888 32 79 

     

Educação Especial      8 

Apoio Educativo      6 

TOTAL NO 
AGRUPAMENTO 

92 2179 67 150 
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1.2.6. Físicos 

 

Os recursos físicos do Agrupamento são díspares e dispersos. Constituído por quinze 

edifícios onde funcionam as unidades orgânicas do 1.ºCEB e do Pré-escolar, 

maioritariamente de traça de Plano Centenário, existem algumas escolas recuperadas 

recentemente e por isso com boas condições e outras mais depauperadas a 

necessitarem de intervenção.  

A Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo será a que mais falha na resposta às necessidades 

dos alunos, dos trabalhadores docentes e não docentes e da comunidade escolar. O 

número de salas de aula não comporta as turmas que frequentam o 2.º e 3.º ciclo, 

obrigando a um desdobramento total, com saída diária de alunos muito tardia, 

dificultando a marcação de reuniões e a prática de trabalho colaborativo dos docentes, 

bem como a gestão de horários dos não docentes. Acrescendo a decadência da 

generalidade de instalações, impõe-se um olhar atento e uma tomada urgente de 

decisão sobre a construção de uma nova estrutura física. 

 

2. Diagnóstico 

Para a construção de um novo PE tornou-se necessário realizar um estudo prévio das 

condições existentes e do que refletem os atores educativos. A contextualização 

externa evoluiu acompanhando as mutações político-sociais; internamente, a oferta 

escolar diversificou-se motivando alterações das populações frequentadoras e dos 

profissionais da escola. A produção legislativa de âmbito escolar, dimanada a um ritmo 

alucinante, coloca mais e mais demandas ao Projeto Educativo de escola. O quadro 

conceptual afinou-se e são propostos novos modelos, mais respondentes e atuais. 

Pretende-se construir um PE participado e participativo, que responda às exigências 

colocadas pelos normativos legais, que seja um documento estruturante da vida deste 

Agrupamento e que articule com os demais documentos, que seja dinâmico e 

envolvente de todos os setores da comunidade. 

2.1. Metodologia 

Para a prossecução da fase da diagnose no intuito de orientar a construção do PE na 

senda de responder às necessidades e ansiedades sentidas pela comunidade 

educativa, promoveu-se a análise documental do PE existente procurando-se 

referências avaliativas do documento por olhares internos e externos da instituição, 

como atas de órgãos diversos, relatórios da Equipa de Autoavaliação de Escola, 
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relatórios da Inspeção Geral de Educação e Ciência; levantamento do parecer da 

comunidade. 

A análise documental é uma técnica que frequentemente tem uma função de 

complementaridade de outras técnicas de investigação qualitativa, servindo para 

triangular os dados obtidos com a utilização de outros métodos de recolha de dados. 

Por outro lado, foram distribuídos inquéritos por questionário aos diversos atores. 

Procurou-se, deste modo, definir processos condutores à construção participada de 

um novo Projeto Educativo e à sua dinamização durante o período de execução: 

identificação clara de um sentido de missão; definição de princípios orientadores, 

áreas de intervenção e estratégias. 

O Inquérito por Questionário utilizado foi dividido em três partes correspondentes a 

três fases de desenvolvimento do Projeto: a conceção, a dinamização e a avaliação. 

Cada uma destas três partes é constituída por determinado número de questões de 

resposta fechada, seguidas de um espaço aberto para sugestões, que nas Instruções 

de Preenchimento se encaminham “com vista a um novo Projeto Educativo”. 

A parte de conceção do Projeto Educativo, com o número 2, subdivide-se em três 

aspetos: a elaboração, a participação e a divulgação, sobre os quais são colocadas 

três questões para um dos universos inquiridos e duas para os restantes universos. 

A parte com o número 3, dinamização, estrutura-se de forma idêntica, sendo que os 

aspetos em que se subdivide correspondem à utilização, ao envolvimento e ao 

desenvolvimento do Projeto Educativo. 

A quarta parte reporta-se à avaliação e é formada também por três ou duas perguntas, 

consoante os universos. 

Depois de aturada reflexão, decidiu-se a aplicação do IQ à totalidade de Docentes e 

de Não docentes do Agrupamento, aos representantes dos Alunos de cada uma das 

turmas de 3.º ciclo e aos representantes dos Encarregados de Educação e Pais e 

Encarregados de cada uma das Turmas do pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclo. 

2.2. Apresentação dos resultados 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Da análise feita aos documentos existentes para aferir o que deve ser plasmado neste 

novo PE, verifica-se que, relativamente aos recursos físicos, “Caraterização das 

instalações” quer na escola sede quer em outras unidades, há mudanças de valência 

de instalações, com redireccionamentos, desativações ou ativações e até demolições 
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e introdução de novas estruturas, como foi o caso dos monoblocos para 

operacionalização das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Entrando noutra secção do Projeto Educativo, a Parte II, enquadrada pela questão 

“Como Agrupamento escolar o que pretendemos?”, reportámo-nos para começar aos 

“princípios” e “valores”. Assumem-se os princípios constitucionais vigentes, a que se 

acrescentam três, que são amplos, mas direcionados, e abrangendo áreas de atuação 

diversificadas: pedagógica, atividades culturais, e abertura ao meio, numa lógica de 

“Escola cultural, escola inclusiva”. O Projeto deverá esclarecer os aspetos a que o 

Agrupamento está atento e sobre os quais pretende fazer convergir a sua ação 

educativa. 

As finalidades a delinear deverão apontar na direção dos princípios definidos e 

deverão ser coerentes com os valores e objetivos implícitos, como seja, propiciar o 

envolvimento da família e das estruturas comunitárias e melhorar a qualidade do 

sucesso educativo. 

No que diz respeito à “Coerência”, é uma caraterística que percorre a totalidade do 

documento. Atentando numa componente como, por exemplo, a abertura ao meio, 

verifica-se que é subentendida enquanto objetivo ao expressar-se a necessidade de 

nas diferentes instituições escolares relevar o seu espírito de abertura, num diálogo 

aberto e indispensável com outras comunidades. Enquanto princípio, afirma-se que “O 

Agrupamento constrói-se numa perspetiva de abertura ao meio envolvente”, enquanto 

meta estabelece-se “Propiciar o envolvimento das famílias e das estruturas 

comunitárias” e como estratégia aponta-se “privilegiar as produções culturais e 

divulgá-las na comunidade envolvente”. 

 

TRATAMENTO DE DADOS DOS IQ 

Verifica-se que na interpretação do papel do Projeto Educativo dentro da organização, 

existe um número muito representativo que não o vê como um mero instrumento 

formal ao serviço das imposições legais. 

Os Docentes manifestam uma opinião assertiva sobre o processo de participação da 

comunidade na conceção do seu Projeto Educativo. 

Na globalidade, os Docentes pronunciam-se favoravelmente quanto à divulgação do 

Projeto Educativo e quanto à sua articulação com o Plano Anual de Atividades. 

Verifica-se que a dimensão dos princípios e valores reúne um elevado consenso por 

parte dos Docentes acerca de que há sintonia entre o articulado do Projeto Educativo, 
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o sentir da comunidade e a intencionalidade de ação. A grande maioria dos Docentes 

acredita na existência dessa correspondência 

Globalmente os docentes atribuem um papel relevante ao Projeto Educativo, não o 

relegando a um mero artefacto de imposição legal e desligado do desenvolvimento da 

organização. Consideram-no um documento potencialmente agregador da 

comunidade e eventualmente veiculador de crescimento.  

 

Quanto a princípios, metas e objetivos regista-se uma elevada concordância 

relativamente à orientação fornecida aos Não docentes pelo Projeto Educativo 

A opinião generalizada dos Não docentes é de que existe envolvimento deste setor na 

prossecução junto dos alunos dos princípios e valores defendidos no Projeto 

Educativo, mas a opinião já não é tão unânime relativamente á importância que 

sentem que é atribuída ao papel dos Não docentes na sua concretização. 

Os Não docentes estão de acordo com a afirmação que os momentos de reflexão à 

roda do Projeto Educativo contribuem para a concertação de atuação dentro da escola 

e que o Projeto Educativo é um documento central no desenvolvimento da escola.  

Globalmente, parece transparecer que os Não docentes atribuem importância ao 

Projeto Educativo e ao papel que enquanto atores educativos poderão desempenhar 

no seu desenvolvimento. Relevam a presença do Projeto Educativo na congregação 

de princípios e valores, com os quais grande maioria se identifica.  

 

Os Pais e Encarregados de Educação pronunciam-se massivamente a favor de que o 

Projeto Educativo faz entender os seus princípios e metas bem como que está 

formulado de modo a ser distinto de outros Projetos Educativos  

Mais uma vez parece haver concordância quanto à adequada formulação do Projeto 

Educativo envolvendo princípios, metas e estratégias. 

O Pais e Encarregados de Educação consideram massivamente que no que diz 

respeito à divulgação do Projeto, disponibilizado em formato de papel e no sítio da 

Internet, é suficientemente conseguida. Também consideram, ainda em número mais 

elevado, que a divulgação se realiza pela sua apresentação pelos educadores, 

professores titulares de turma e diretores de turma  
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Parece transparecer que o documento é do conhecimento de grande número de Pais 

e Encarregados de Educação, conseguindo-se a sua divulgação quer por registo 

escrito quer por disseminação oral e presencial. 

Também os Pais recusam um papel de menoridade ao Projeto Educativo, não o 

encarando como um artefacto, ou sequer como um panfleto divulgador da instituição. 

Relativamente ao envolvimento, os Pais e Encarregados de Educação, na sua grande 

maioria, entende que o Projeto Educativo veicula os valores e princípios que eles 

próprios assumem e que pretendem que a escola prossiga e bastantes sentem-se 

parte do processo de concretização do Projeto Educativo. 

Recolhe grande anuência a afirmação que o Projeto Educativo é um documento 

central no desenvolvimento de uma política interna concertada e verifica-se também 

grande aceitação de que momentos de partilha à volta do Projeto Educativo podem ser 

clarificadores das expectativas dos Pais relativamente á organização. 

 

Os Alunos concordam massivamente que na elaboração do Projeto Educativo o 

documento faz entender os princípios, valores e metas do Agrupamento e sobretudo 

que transparece os aspetos em que o Agrupamento se distingue dos demais. 

Esta dimensão é relevada pelos Alunos como bastante evidente no Projeto Educativo. 

Muitos Alunos não se pronunciam sobre a sua participação na elaboração do 

documento e bastantes tomam a mesma posição relativamente a se o documento 

reflete a sua contribuição. 

Relativamente à divulgação, os Alunos fazem equivaler a divulgação via registo escrito 

pela Internet e em suporte de papel e via oral pelos docentes, como igualmente 

eficazes. 

Os Alunos creem que o documento é utilizado pelos professores e pelos funcionários 

para acertar com os Alunos as suas atuações.  

Os Alunos manifestam concordância sobre a correspondência entre o transparecido 

no Projeto Educativo e a prática de princípios e valores, mas não com muita 

assertividade. 

Já sobre a mobilização dos Alunos por professores, funcionários e pais e 

encarregados de educação para a concretização do Projeto Educativo, o 

posicionamento concentra-se na anuência. 
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O parecer dos Alunos de que a discussão rodeando o Projeto Educativo poderá 

contribuir para definição das expetativas dos Alunos relativamente à organização é de 

grande concordância. Também o é a centralidade do Projeto Educativo na vida da 

escola. 

A questão sobre a pronúncia dos Alunos no processo de avaliação do Projeto, foi a 

mais marcada por opiniões discordantes. Relativamente à consideração do presente 

Questionário como um instrumento de avaliação do atual Projeto Educativo houve 

concordância, mas registando-se algumas opções pela não emissão de opinião.  
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2ª Parte 

 

 

 

MÃOS 

  

Côncavas de ter 

Longas de desejo 

Frescas de abandono 

Consumidas de espanto 

Inquietas de tocar e não prender. 

  

 

  

(in Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética I, Caminho) 
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1. Princípios orientadores 

O Projeto Educativo deverá ter como finalidade constituir um instrumento de 

concretização e gestão da autonomia, se for entendido na sua elaboração como um 

documento gerador de perspetivas, de culturas e saberes escolares com a 

participação da comunidade (Leite, Gomes, & Fernandes, 2001). A inovação centrada 

na escola, a reconstrução curricular, as abordagens mais personalizadas à 

aprendizagem e o aumento da colaboração e as parcerias são orientações políticas 

emergentes nos sistemas educativos.  

Para a construção deste PE, e como já foi referenciado, foi feito um diagnóstico prévio 

em que foram tidos em conta os pontos fortes, as áreas de melhoria e os 

constrangimentos elencados nos IQ distribuídos, detetados na análise de conteúdo 

realizada aos documentos existentes e avoada para este desígnio, e ainda patentes 

no relatório da avaliação feita pela Inspeção Geral de Educação e Ciência. 

Assim, pretende-se que o Projeto Educativo que aqui se apresenta se constitua como 

um instrumento de gestão definidor da identidade da organização, permanentemente 

avaliado, que dê coerência e unidade a cursos de ação a que sejam comprometidos e 

vinculados todos os membros da comunidade educativa. 

Na consecução deste objetivo geral, e para o Plano de Ação do presente trabalho, 

propõem-se os objetivos específicos que a seguir se enunciam: 

 Definir as formas de participação dos atores  

 Construir um Plano de ação 

 Alocar os recursos necessários à implementação do Plano 

 Estabelecer a calendarização dos momentos de avaliação 

 Selecionar os instrumentos e técnicas de recolha de dados 

 Desenhar estratégias de aplicação dos instrumentos 

 Proceder à sua divulgação 
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1.1. Missão 

A principal Missão do Agrupamento é educar/formar cidadãos íntegros, participativos e 

críticos, dotados de conhecimentos e competências que lhes possibilitem uma 

intervenção ativa na melhoria constante da sociedade no sentido da promoção de um 

mundo mais justo, equitativo e democrático. Para tal intenta-se: 

a) Promover o desenvolvimento integral da pessoa humana formando cidadãos 

íntegros, participativos e críticos contribuindo, deste modo, para o bem-estar 

social e para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

b) Assegurar a todos os alunos uma escolaridade qualificante e prolongada 

respondendo aos projetos individuais de cada um enquanto pessoas mas 

também aos projetos da comunidade enquanto parte integrante de uma 

sociedade.  

c) Estruturar o ensino e a formação a veicular facultando aos alunos os meios 

para construir conhecimentos, adquirir competências e interiorizar atitudes e 

valores. 

 

1.2. Visão 

O Agrupamento Sophia de Mello Breyner tem uma Visão clara, explícita e abrangente 

daquilo que é o seu sentir enquanto escola de referência, inovadora, aberta e 

comprometida com a comunidade educativa 

a) Pautar-se por ser uma organização com elevados padrões académicos e de 

proficiência 

b) Distinguir-se como uma instituição com forte sentido de identidade e pertença, 

de inclusão e equidade 

c) Identificar-se como uma escola que prioriza as práticas inovadoras 

d) Evidenciar-se como uma escola que congrega e envolve todos os seus atores 

na prossecução de um objetivo comum: a formação académica e pessoal de 

excelência dos seus alunos 

 

1.3. Valores 

Efetivar projetos verdadeiramente educativos implica possuir um conhecimento das 

comunidades onde se situa a escola, dos alunos e suas famílias. Só assim se pode 

construir um currículo relevante que dê lugar a aprendizagens significativas e a tarefas 

motivadoras de ensino que enformem nos valores por que se pautam uns e outros: 
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1.3.1. De índole cognitiva e ontológica 

Mais ligados ao desenvolvimento intelectual e académico não se poderá analisar em 

separado dos valores morais, estéticos e cívicos, pois o desenvolvimento de uns 

compromete ou promove o desenvolvimento e outros. 

Assim, elencam-se: 

a) Eficiência e eficácia – na promoção do sucesso académico a organização 

escolar prossegue a eficiência e a eficácia, assessorando-se dos seus pontos 

fortes para superar os seus constrangimentos.  

b) Aquisição de conhecimentos – através da aquisição de conhecimentos a 

sociedade transforma-se e avança: compete à organização escolar a 

orientação na procura de conhecimentos e na sábia decisão sobre o 

conhecimento a incorporar, numa sociedade saturada de informação, 

frequentemente contraditória, errónea ou mal direcionada. 

c) Inovação – não há mais um futuro previsível, vários futuros se desenham e 

nesta proliferação de possíveis desenhos só terá sucesso quem tiver 

capacidade de inovar e de se adaptar criticamente a estas transformações 

vertiginosas nesta era globalizada. Há, pois, que preparar os alunos para este 

desafio. 

d) Espirito crítico – o desenvolvimento de um espirito crítico e argumentativo,na 

organização e nos jovens que orienta, é essencial ao seu crescimento e às 

suas opções presentes e futuras que contribuirão para a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática, em que os cidadãos façam um uso pleno 

da sua cidadania. 

e) Abertura à mudança – as pessoas são, por natureza, resistentes à mudança. 

Há que envolvê-las nos mecanismos de mudança para que participem da 

mesma e se empenhem na sua prossecução. 

1.3.2. De índole moral, estética e cívica 

 

Estes são valores, atitudes e comportamentos que devem ser comuns à nossa 

identidade enquanto cidadãos do mundo e que dizem respeito à humanidade, que 

transcendem a fronteira do eu e se referem ao Homem. 

a) Inclusão – a pertinência pela valorização da dimensão humana no sentido de a 

todos a acolher e respeitar nas suas diferenças, na promoção de uma escola 

verdadeiramente inclusiva onde todas as crenças e capacidades físicas e 

intelectuais se constituam como oportunidades 
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b) Solidariedade – numa educação centrada na pessoa, é fundamental promover 

a fraternidade como um dos valores essenciais ao serviço da dignidade 

humana, numa lógica de partilha e de educação para a diversidade onde todos 

sejam solidários. 

c) Responsabilização – formar cidadãos responsáveis, capazes de fazerem 

escolhas, de valorizar e interagir com a comunidade procurando a promoção 

do bem-estar social, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. 

d) Cooperação – as práticas de trabalho colaborativo e cooperativo constituem-se 

como uma premissa fundamental para a qualidade de resposta à diversidade e 

à heterogeneidade. 

e) Liberdade/Justiça – para que cada um saiba respeitar e viver com os outros, 

saiba admitir a existência de constrangimentos mas que sejam capazes de, 

através deles, promover a mudança construtiva das situações de uma forma 

justa e igualitária. 

f) Transparência e rigor – Para que a escola possa cumprir o seu objetivo de 

promoção de competências e de igualdade de oportunidades terá de ser 

transparente e rigorosa n os critérios definidos e assumidos  

 

1.4. Finalidades / Estratégia Global 

 

Nesta perspetiva de uma educação global e de preparação para a vida ativa em que 

se prioriza a formação dos alunos enquanto pessoas/cidadãos do mundo com 

capacidade crítica e interventiva, o PE prossegue as seguintes finalidades: 

a) Promover a qualidade das aprendizagens, desenvolvendo métodos de ensino e 

aprendizagem eficazes 

b) Promover o sucesso educativo de todos sem exceção, através de medidas 

concretas de acordo com as necessidades efetivas dos alunos 

c) Promover práticas inclusivas de apoio e de acompanhamento de alunos com 

necessidades educativas especiais 

d) Desenvolver nos alunos o gosto pela aprendizagem e o desejo de continuar a 

aprender ao longo da vida 

e) Assegurar a formação integral nos diferentes ciclos e anos tendo em conta os 

seus interesses e dificuldades 

f) Encorajar e permitir que os alunos desenvolvam as suas potencialidades em 

todas as componentes do currículo 
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g) Promover a sequencialidade entre a educação pré-escolar, os três ciclos do 

ensino básico e destes com o ensino secundário  

h) Promover a adoção de práticas saudáveis desenvolvendo o respeito pela 

preservação da integridade física e mental de si próprio e dos outros 

i) Promover a aquisição das competências necessárias à participação sustentada 

na sociedade do conhecimento 

j) Valorizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) como ferramenta 

fundamental para a aprendizagem na transversalidade do currículo 

k) Promover a capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas e sociais 

l) Promover a realização pessoal e a formação para a cidadania 

m) Desenvolver a responsabilização moral e a defesa do meio ambiente 

n) Valorizar a participação dos Pais e Encarregados de Educação 

o) Providenciar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida tão próximas 

quanto possível das necessidades da comunidade 

 

2. Plano de Ação 
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Domínios/Subdomínios Problemáticas/fatores de análise Objetivos  Estratégias  
P

ro
ce

ss
o

s 
d

e
 li

d
er

an
ça

 

Visão estratégica / 

coerência 

- Os canais de comunicação utilizados na 
recolha de pontos de vista dos docentes 
sobre o modo como o estabelecimento 
de ensino é dirigido são apropriados. 

- Estabelece uma cultura de trabalho 
reflexiva e orientada para o 
questionamento. 

- Promove um trabalho participativo 
baseado na valorização de todas as 
aspirações e visões individuais; 

- Manter uma comunicação 
ascendente e descendente sem 
ruídos perturbadores; 
- Facilitar a comunicação entre 
todos os elementos e atores desta 
comunidade e escolar; 

Continuar a desenvolver uma cultura 
de trabalho reflexiva, e orientada 
para o questionamento, promover o 
trabalho participativo e colaborativo. 

Motivação e empenho 

As estruturas intermédias fomentam o 
trabalho colaborativo entre os restantes 
elementos. 
 
 

- Fomentar a motivação e o 
empenho dos atores educativos 

- Promover uma comunicação 
ascendente e descendente eficaz 

- Incrementar o trabalho 
colaborativo e cooperativo 

Continuar a desenvolver uma cultura 
de trabalho reflexivo, empenhado e 
motivador, realizando sessões de 
trabalho onde se verifique a partilha 
de boas práticas. 

Abertura à inovação 

O Agrupamento, apesar de estar 
envolvido em diversos projetos, 
pretende-se que estes se revelem 
inovadores e que os atores envolvidos 
sejam empreendedores na prossecução 
dos mesmos. 

 

- Envolver os atores da 

comunidade educativa 

- Incrementar a articulação entre 

ciclos 

 

Através da colaboração com os 
vários elementos da comunidade, 
operacionaliza-se a partilha de 
conhecimentos e competências. 

Nesta partilha procura-se também 
envolver os alunos mais velhos como 
facilitadores da aquisição de 
conhecimentos pelos mais novos. 
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Parcerias, protocolos e 

projetos 

Embora o Agrupamento esteja envolvido 
em diversos projetos, pretende-se 
ampliar esta perspetiva fazendo com que 
seja a própria escola a propor projetos 
estabelecendo parcerias e protocolos 
com diferentes instituições locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

- Enriquecer e diversificar as 
experiências dos alunos 

- Formar alunos mais recetivos à 
mudança, críticos e pró-ativos 

- Envolver as instituições e 
organizações locais, regionais 
nacionais e internacionais 

Através da divulgação do que já se 
faz neste âmbito, pretende-se atrair 
e captar novos parceiros, celebrando 
protocolos para a concretização dos 
projetos em que a escola se envolve. 

 

Formação dos recursos 

humanos 

Existem algumas referências implícitas e 

explícitas à falta de formação 

disponibilizada pelo Agrupamento de 

Escolas e pelo Centro de Formação. 

- Desenvolver as qualificações 
profissionais do pessoal docente e 
não docente através da realização 
dos cursos / ações solicitados; 
- Estimular novos processos 
pedagógicos de mudança, 
suscetíveis de gerar novas 
dinâmicas; 
- Contribuir para a melhoria dos 
resultados escolares dos alunos 
através da realização de ações de 
formação em áreas ou programas e 
outras disciplinas do currículo dos 
alunos; 
 

Construir um Plano de Formação do 
Agrupamento que responda às 
necessidades elencadas pelos 
inquiridos; primeiros socorros, 
competências na área das Novas 
Tecnologias e atendimento aos 
utentes dos serviços no caso do 
Pessoal Não Docente; áreas 
específicas no caso dos docentes e 
dos funcionários administrativos. 
Articular estratégias e 
procedimentos com o Centro de 
Formação. 

Processo de 

autoavaliação da 

escola 

As práticas de autoavaliação do 

Agrupamento já decorrem há alguns 

anos. Todavia, continua a ser difícil 

- Fomentar a reflexão no seio da 
comunidade educativa na procura 
de um sentido coletivo da escola; 
- Incentivar a comunidade 
educativa numa busca sistemática 

Procurar envolver mais docentes na 
formação e no trabalho de 
autoavaliação para de alguma forma 
as pessoas se apropriarem e 
perceberem o que se pretende de 
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envolver todos os elementos da 

comunidade pela resistência que existe à 

mudança. 

e rigorosa da melhoria e eficácia da 
escola; 
- Proporcionar informação útil aos 
diversos atores da comunidade 
para poderem refletir sobre o seu 
trabalho e, assim, aperfeiçoarem a 
sua ação no seio da escola. 

modo a diminuir os focos de 
resistência. 
Ampliar a constituição da equipa de 
autoavaliação. 

O
rg

an
iz

aç
ão

 e
 g

e
st

ão
 

Infraestruturas e 

Equipamentos 

No que diz respeito às EB1 e JI existem 
algumas escolas recuperadas 
recentemente e por isso com boas 
condições e outras mais depauperadas a 
necessitarem de intervenção. 

Na EB2/3 o número de salas de aula não 
comporta as turmas que frequentam o 
2º e 3º ciclo, obrigando a um 
desdobramento total, com saída de 
alunos muito tardia. Acresce a 
decadência da generalidade de 
instalações. 

 

- Melhorar as infraestruturas 

- Rentabilizar os equipamentos e os 
espaços face aos recursos 
disponíveis 

- Gerir os espaços e equipamentos 
em função das necessidades 
globais do Agrupamento 

 

 

 

Providencia-se a manutenção na 
medida do possível, mas a necessária 
intervenção profunda não depende 
dos agentes educativos. 
 
Impõe-se um olhar atento e uma 
tomada urgente de decisão sobre a 
construção de uma nova estrutura 
física. 
 
 
 

Gestão dos recursos 

humanos 

Verifica-se uma boa gestão da 
distribuição dos recursos disponíveis, 
apesar de um número escasso de 
pessoal docente, não docente e técnicos 
especializados, nomeadamente 
psicólogo e assistente social. 

Gerir os recursos humanos 
segundo as necessidades do 
Agrupamento e princípios de 
equidade e justiça. 
 
 
 

Para rentabilizar os parcos recursos e 
para manter o pessoal motivado e 
envolvido, sugere-se manter a 
prática de colocar as pessoas em 
determinado serviço tendo em conta 
as suas aptidões e características 
pessoais. 

Gestão dos recursos 

materiais e financeiros 

Procura-se criar uma dinâmica de escola 
em que a participação em concursos e 
projetos financiados possam contribuir 

Gerir os recursos, espaços e 
equipamentos segundo critérios 
normalizados. 
 

Potenciar a captação de verbas para 
além das provenientes do orçamento 
de Estado. 
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para a aquisição de materiais 
enriquecedores da prática pedagógica. 

Conceção, 

planeamento e 

desenvolvimento da 

atividade 

De modo a que as atividades sejam 
contextualizadas, tenham uma finalidade 
pedagógica e respondam às finalidades 
do PE, estas devem coadunar-se com a 
missão e visão de escola bem como 
atender aos valores que se pretendem 
transmitir. 

- Contribuir para a formação de 
cidadãos críticos, responsáveis e 
empenhados numa sociedade 
melhor 
- Promover práticas de 
interdisciplinaridade 
- Valorizar a participação de outras 
entidades na educação e formação 
dos alunos 
- Divulgar os resultados alcançados 
com o desenvolvimento de 
projetos dinamizadores da escola; 

Decorrente do PPA, as atividades 
devem ser atempadamente 
planificadas e procurar envolver 
várias disciplinas e vários objetivos 
na promoção do sucesso educativo e 
global dos alunos enquanto pessoas 
e cidadãos do futuro. Quanto mais 
oportunidades tiverem os alunos de 
se confrontarem com o meio que os 
circunda, com o passado histórico e 
outras valências, maiores serão as 
armas de que se podem munir na 
prossecução das suas escolhas e 
opções refletidas. 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular 

As atividades de enriquecimento 
curricular são de caráter facultativo, 
tendo sido aprovadas atividades 
educativas e formativas que incidem na 
aprendizagem da língua inglesa e nos 
domínios desportivo, artístico, cientifico 
e das tecnologias de informação e 
comunicação. 

- Promover o desenvolvimento 
global dos alunos; 
-Preparar os alunos para o 
prosseguimento de estudos no 
ciclo seguinte numa lógica de 
sequencialidade; 
- Elevar o número de alunos que 
frequentam as AEC.  

Quanto mais alunos esta oferta 
conseguir abranger menos 
discrepâncias serão sentidas no ciclo 
seguinte.  

Divulgar e promover a frequência das 
mesmas mas em moldes satisfatórios 
para todos.  

Plano Tecnológico 

Neste momento já temos oito EB1 com 
Quadros Interativos. 

A EB2/3 também se encontra bem 
equipada no que concerne a 

- Continuar a promover a utilização 
das TIC 
-  

Constata-se um uso regular dos 
equipamentos informáticos em todas 
as unidades orgânicas. 

A equipa que faz a manutenção, 
conservação e resolução de 
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equipamento informáticos. 

A maior dificuldade reporta à atualização 
do software porque implica despesas 
acrescidas 

problemas técnicos continuará a 
apoiar a implementação deste plano. 
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Instrumentos do 

exercício da autonomia 

Verifica-se a existência de oferta 
curricular própria desta escola 
considerando a realidade local que 
carateriza o Agrupamento que se 
concretiza na oferta complementar no 
2º e 3º e que é usada pelo DT para a 
orientação da turma; e no 3º CEB 
verifica-se a existência de Ed. Musical 
como oferta de escola. 

- Promover a formação integral do 
aluno 
 -Desenvolver aptidões e 
capacidades na área artística, social 
e cívica 
- Ampliar estas ofertas a outras 
áreas  

Existem clubes e oficinas a funcionar 
bem como a ocupação plena dos 
tempos dos alunos em caso de 
ausência imprevista do professor. 
Procurar ampliar estas atividades a 
outras áreas de intervenção. 
 
 

Processo de ensino e 

de aprendizagem 

Para o desenvolvimento de 
aprendizagens e competências a adquirir 
pelo aluno, torna-se necessário 
consolidar as mesmas aprendizagens e 
desenvolver capacidades, pesquisa e 
utilização de saberes bem como a 
aplicação dos mesmos a novas situações. 

- Melhorar a organização das 
respostas educativas,  

- Promover o sucesso educativo 

 

- Aprendizagens académicas que os 
alunos deverão conseguir alcançar 
através de habilidades estratégicas 
que o professor deverá promover, 
quer cognitivas quer metacognitivas. 

 

Articulação e 

sequencialidade 

Esta articulação transversal é muito 
importante para que os alunos adquiram 
as competências necessárias para 
poderem evoluir e avançar no seu 
estádio de aprendizagem. Há 
necessidade de integrar conhecimentos 
adquiridos para os mobilizar na 
aquisição de novos conhecimentos; 
valorizando as componentes do currículo 

- Melhorar a capacidade de leitura 
dos alunos, em quantidade e 
qualidade, com vista à melhoria 
dos resultados escolares. 
- Promover modos de vida 
saudáveis, que levem à melhoria 
das relações interpessoais que 
favoreçam a formação integral das 
crianças e dos jovens 

Definem-se conteúdos e atividades 
de articulação decorrentes da prática 
letiva a adotar nos diferentes níveis e 
ciclos de ensino 
Criar espaços de reflexão e partilha 
entre os docentes que se 
concretizam nas reuniões de 
articulação e de supervisão 
pedagógica. 
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das disciplinas de Português e 
Matemática 
 

- Incrementar o trabalho 
colaborativo e a supervisão 
pedagógica na prossecução da 
articulação e sequencialidade. 

Diferenciação 

pedagógica 

Na concretização do Plano estratégico de 
prestação de apoio aos alunos, incluem-
se um conjunto de atividades: apoio ao 
estudo, apoio educativo (coadjuvação 
em sala de aula e aulas de recuperação), 
acompanhamento extraordinário dos 
alunos nos 1.º e 2.º ciclos, tutorias e 
apoio aos alunos de LPNM. 

Existência de uma Unidade de Ensino 
Estruturado (UEE) numa EB1 do 
Agrupamento. 

Apoio individualizado aos alunos NEE 
(com CEI e PEI) 

- Procurar ter como premissa nesta 
diferenciação os princípios da 
escola inclusiva. 
- Proporcionar um atendimento de 
qualidade respeitando a igualdade 
de oportunidades. 
-Desenvolver capacidades e 
aptidões numa lógica de 
desenvolvimento global. 
- Promover a aquisição destas 
mesmas capacidades respeitando 
os ritmos de aprendizagem de cada 
um. 
 
 
 

Constituição temporária de grupos 
de homogeneidade relativa em 
desempenho escolar, em disciplinas 
estruturantes, tendo em atenção os 
recursos da escola e a pertinência 
das situações. 

Apoio individualizado na sala de 
recursos e integrados na turma. 

Tutoria e trabalhos em pares. 

Apoio pedagógico personalizado. 

Apoio de retaguarda (nas adaptações 
curriculares). 

Apoio direto do professor da 
Educação Especial e apoio indireto 
no trabalho de pares e nas tutorias. 
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Família 

O envolvimento da família, primeiro, e 
da comunidade educativa de seguida, 
são condições necessárias para a 
promoção do sucesso individual de cada 
um e da escola no seu todo. 

- Reforçar o contacto e 
comunicação entre a escola e os 
Encarregados de Educação; 
- Promover a cooperação entre 
professores, escola, Enc. de 
Educação e alunos. 

A implicação das famílias na vida da 
escola reforça o diálogo e a 
colaboração positiva, valorizando as 
suas ideias por um lado e, por outro, 
possibilitando um maior 
conhecimento sobre a diversidade 
cultural, económica e social. 
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Organismos públicos 

e/ou privados 

Existência de protocolos com diferentes 
instituições locais e regionais, 
nomeadamente uma ligação estreita 
com a autarquia e os organismos locais 
ligados á área de saúde, ambiente e 
educação. 

- Estabelecer protocolos e 
parcerias com instituições e 
organismos públicos numa relação 
de simbiose. 

Desenvolvimento de atividades em 
articulação que promovam os 
protocolos estabelecidos e 
potenciem a realização de outros. 

R
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Sucesso académico 

- O sucesso dos alunos deste 
Agrupamento é positivo mas é 
necessário melhorar este sucesso 
aproximando-o das médias nacionais e 
destacando-se nas médias concelhias. 
- Resultados das provas finais de 4º e 6º 
ano acima da média concelhia. 
- As médias das provas finais nacionais 
de Matemática e Português no 9.º ano 
foram superiores às médias nacionais. 
- Evidente consolidação dos resultados 
escolares. 

- Incentivar as ações de melhoria 
da qualidade da aprendizagem da 
escola; 
- Sensibilizar cada vez mais os 
docentes para a importância do 
seu papel nos resultados escolares 
dos alunos; 
- Monitorizar os resultados 
escolares; 
- Incrementar a melhoria dos 
resultados escolares. 
 

Envolver os docentes na avaliação do 
sucesso académico como uma forma 
de apoio à regulação da sua ação 
educativa. O enfoque na avaliação do 
sucesso académico será a melhoria 
dos resultados escolares em relação 
ao ano letivo anterior nos seguintes 
parâmetros: 
 

 Taxa de Sucesso por 
disciplina 

 Taxas de Transição 

 Taxas de Transição com 
Sucesso perfeito 

 Taxas de Sucesso na 
avaliação externa 

 
Incrementar o trabalho colaborativo 
e a supervisão pedagógica. 

Desenvolvimento 

pessoal e social 

 

Valorizar as estratégias para desenvolver 
atitudes de cidadania e formação cívica 
que incluam a promoção do 
relacionamento interpessoal, 
fomentando valores, atitudes, a 

- Desenvolver atitudes de cidadania 
e formação cívica 
- Alertar para perigos de que 
podem advir de comportamentos 
de risco 

Promoção do relacionamento 

interpessoal, de sensibilização, 

abordagem e promoção da educação 
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cooperação e regras de participação 
ativa na comunidade.  

para a saúde e educação sexual. 

Comportamento e 

disciplina 

A equipa de AAE trabalhou esta área no 

ano transato e concluiu pela falta de 

regras uniformizadas pelos diferentes 

níveis e ciclos de ensino. 

- Promover o cumprimento de 
regras adequadas à sala de aula; 
- Promover o cumprimento de 
regras pré-estabelecidas; 
 

Neste intuito elaborou-se um PP e 
algumas frases chave com regras de 
comportamento escritas que se 
afixou nas salas e que se mostram 
com frequência aos alunos no 
sentido de que estes as interiorizem. 
Instituíram-se os Quadros de Valor 
Mérito e Excelência, inseridos numa 
conceção de avaliação contínua e 
não sumativa e como 
reconhecimento dos bons 
desempenhos nas várias vertentes 
do desenvolvimento integral dos 
alunos. 
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Em suma, enunciam-se como prioridades educativas do Agrupamento as seguintes:  

a) Promover o desenvolvimento integral dos alunos 

b) Promover o sucesso educativo dos alunos 

c) Monitorizar os resultados escolares 

d) Dar continuidade à articulação curricular e ao trabalho colaborativo  

e) Consolidar práticas de supervisão pedagógica e trabalho colaborativo  

f) Continuar a desenvolver práticas de autoavaliação de escola 

g) Continuar a responsabilizar e dar força às estruturas internas de liderança  

h) Melhorar o sistema de comunicação interno e de divulgação externa do 

Agrupamento 

i) Promover a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

processo de ensino e de aprendizagem 

j) Investir numa boa interação com a comunidade escolar 

k) Encaminhar a celebração de um Contrato de Autonomia com o Ministério da 

Educação e Ciência. 
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3. Monitorização e Avaliação do PE 
 

A monitorização e avaliação do PE, promovidas junto de todos os atores da 

comunidade educativa, devem permitir: 

Objetivos Calendarização 
Forma de 

apresentação 
Pistas a investigar 

Aferir o grau de 

consecução das 

metas/objetivos a que 

se propõe 

No final de cada ano 

letivo 

 

No final do período de 

vigência 

 

Em forma de 

relatório 

Atas dos diferentes órgãos 

de direção, administração e 

gestão do Agrupamento 

Relatórios anuais dos 

resultados escolares 

Relatórios das diferentes 

estruturas educativas 

Relatórios da consecução 

dos PPA, PAA, da 

Articulação e de outros 

considerados relevantes 

nomeadamente, Supervisão 

Pedagógica e Trabalho 

colaborativo 

Grelhas de registo  

Relatórios da equipa de 

autoavaliação 

Percecionar de que 

modo os restantes 

documentos 

estruturantes do 

Agrupamento 

promoveram a 

prossecução do PE (de 

que modo se alocaram 

ao PE) 

Identificar os 

obstáculos à sua 

concretização e formas 

de superação 

Reajustamentos a 

efetuar 
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4. Divulgação 

 

A divulgação do PE deve ser abrangente, procurando chegar a toda a comunidade 

educativa, deve ser sistemática e pertinente no sentido de evidenciar a sua 

importância, fazendo a sua divulgação e promoção com qualidade e rigor para que a 

mesma se torne eficaz.  

Para se atingira divulgação eficaz do PE terão de ser mobilizados todos os canais de 

comunicação internos, como página da internet, plataforma moodle, email, blogs, 

locais de estudo, reuniões formais e informais, entrega pessoal do documento e 

exploração em situação de sala de aula. 

Pretende-se sobretudo veicular e perpassar à comunidade educativa a missão, visão, 

valores e finalidades que sustentam o PE e em que se consubstancia a filosofia que 

lhe está subjacente. 

Deste modo, a divulgação far-se-á também pela apresentação cíclica da concretização 

do cumprimento dos objetivos/finalidades definidos no PE, no seio da comunidade 

educativa e que se materializa no relatório de atividades a aprovar em Conselho Geral. 
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5. Conclusão 
 

   A construção deste PE procurou refletir uma visão prospetiva tendo por base as 

mudanças que se estão a verificar no domínio do contexto sociocultural no mundo e 

na comunidade envolvente. De facto, a velocidade de circulação do conhecimento e a 

sua acessibilidade – as novas tecnologias – acabam por impor novas formas de 

organização para a sua transmissão. 

Para tornar acessível esse conhecimento, de atualização permanente ao longo da 

vida, de formação de indivíduos autónomos, criativos e participantes, torna-se 

necessário um forte investimento nos recursos humanos, na revalorização da Escola 

como “centro local de conhecimento”, repensando a sua organização e funcionamento. 

Consequentemente, procurou-se plasmar, ao longo deste documento, a construção 

progressiva de um modelo de ação baseado na participação dos cidadãos e na 

diversidade de soluções locais, regionais e nacionais, em última análise que se torne 

promotor de uma prática escolar em comunicação.  

É-nos assim permitido evocar algumas ideias suporte do pensamento poético de 

Sophia de Mello Breyner, a partir das quais essa prática, o entusiasmo e o desejo de 

aprender dos nossos alunos sairão reforçados. 

 

 

Saudavam com alvoroço as coisas 

Novas 

O mundo parecia criado nessa mesma 

Manhã. 

 

O múltiplo nos inebria 

O espanto nos guia 

Com audácia desejo e calculado engenho 

Forçámos os limites – 

(…) 

 

 

(Sophia de Mello Breyner, in Ilhas, 1990) 

 


