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José vivia na periferia de uma pequena cidade, numa casa com um quintal meio 

selvagem onde podia brincar e correr à vontade. Na casa ao lado da sua, habitava um 

escultor. 

Um dia, um camião trouxe uma enorme pedra que foi colocada no centro da oficina a 

céu aberto. Todos os dias, usando o martelo e o cinzel, o artista esculpia a pedra com 

paciência e destreza. José, sempre que podia, contemplava, fascinado, o trabalho do 

artista. 

Lentamente, dia após dia, no meio dos escombros e do pó, começou a surgir a forma 

de um animal: um corpo com asas e quatro patas, uma cauda, uma cabeça com 

orelhas grandes e espetadas… era um cavalo com asas, um magnífico cavalo alado. 

Enchendo-se de coragem, José subiu para o muro e perguntou ao escultor: 

- Como é que o senhor sabia que havia um cavalo fantástico dentro do bloco de pedra? 

E o artista respondeu: 

- Fui eu que o escondi ali. 

 

Baseado num conto popular do Canadá 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo assume um papel estratégico determinante que permite definir e dar a 

conhecer a toda a comunidade os princípios e valores do nosso Agrupamento de Escolas, as 

prioridades de ação, as metas a atingir, as estratégias para se alcançarem essas metas e os 

resultados esperados para assegurar o sucesso educativo de todos os alunos. 

O Projeto Educativo é um documento de referência para toda a comunidade educativa, devendo 

ser compreendido e interiorizado por todos, para se poder alcançar o sucesso desejado. 

Este documento orientador e fundamental é elaborado tendo em conta as características e 

necessidades específicas dos nossos alunos, procurando também responder às expetativas da 

comunidade educativa em que estão inseridas as nossas escolas. 

Para elaboração deste Projeto Educativo, as ideias, desejos e considerações dos diferentes atores 

interessados na escola - alunos, professores, pessoal não-docente, representantes da comunidade, 

pais e encarregados de educação - foram tidos em linha de conta. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E LEGAL 

O Projeto Educativo é, de acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, um documento que estabelece os princípios orientadores e 

objetivos do regime de autonomia das escolas. Saliente-se do artigo 4.º deste Decreto-Lei aspetos 

como: a promoção do sucesso, a prevenção do abandono escolar, a promoção da equidade social, o 

fazer cumprir regras e regulamentos, o promover a participação dos membros da comunidade 

educativa, o assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho. 

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, o Projeto Educativo deverá 

considerar os princípios orientadores do currículo do ensino básico e secundário, assim como as 

avaliações das aprendizagens. Os artigos n.º 2 e n.º 3 referem as opções curriculares de natureza 

estruturante, a constar também no Projeto Educativo. 

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, define os princípios orientadores da educação 

inclusiva a incluir no Projeto Educativo, devendo este referir as linhas de atuação e de inclusão. 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

2.1. O meio envolvente 

A cidade da Marinha Grande localiza-se no distrito de Leiria, a dez quilómetros do mar, no limite norte 

da Estremadura e a doze quilómetros da sede de distrito. A Marinha Grande é uma cidade industrial e 

a sua formação e desenvolvimento estão intimamente ligados à indústria vidreira. Contudo, outros 

setores de atividade económica foram emergindo e adquirindo a sua importância no contexto da 

economia local e, atualmente, o tecido empresarial do concelho concentra-se em torno de três setores 

fundamentais: vidro, plásticos e moldes.  

Por outro lado, embora o turismo também constitua uma importante, mas sazonal área de atividade, 

o município continua centrado na indústria transformadora, sendo que o crescimento demográfico se 

deve, em grande parte, à migração, resultante das pessoas que continuam a vir trabalhar para as suas 

indústrias. 

2.2. O Agrupamento (meio interno) 

O Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente (AEMGN) foi criado no dia 24 de abril de 2013 e 

engloba a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário. Compõem este Agrupamento 

6 jardins-de-infância, 8 escolas de 1.º CEB, a Escola Básica Nery Capucho com o 2.º e 3.º CEB e a Escola 

Secundária Pinhal do Rei, com o ensino básico, secundário e profissional. 

 

Quadro 1 – Composição do AEMGN 
 

Educação 
Pré-Escolar 

BÁSICO Ensino  
Secundário 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 

JI Boavista EB Albergaria EB Nery Capucho EB Nery Capucho ES Pinhal do Rei 

JI Cumeira EB Amieira  ES Pinhal do Rei  

JI João Beare EB Cumeira    

JI Pedrulheira EB Engenho    

JI Pilado EB João Beare    

JI Trutas EB Picassinos    

 EB Pilado    

 EB Trutas    
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O Agrupamento dispõe de recursos técnicos pedagógicos e equipamentos fundamentais que 

proporcionam a qualidade das aprendizagens dos alunos. Conta com os serviços de Educação 

Especial, os serviços de Psicologia e Orientação, laboratórios destinados à lecionação das Ciências 

Experimentais, salas de Informática, salas de Clubes, sala de Música, espaços desportivos, pátios de 

recreio e recintos polivalentes cobertos, zonas de convívio, além de salas de aula e instalações de 

apoio. O Agrupamento conta, ainda, com três bibliotecas integradas na rede de Bibliotecas Escolares 

(Nery Capucho, Pinhal do Rei e EB João Beare) e uma Mediateca na EB Cumeira e na EB do Engenho. 

 

2.3. A oferta curricular e não curricular  

No ano letivo 2019/2020, o AEMGN servia uma população escolar constituída por 1924 alunos, num 

total de 88 turmas, assim distribuídas: 

 
Quadro 2 – Alunos e Turmas do AEMGN (2019/2020) 

 

 
Pré-Escolar 1.º CEB 2.ºCEB 3.ºCEB 

     Secundário 
Total 

CCH CP 

N. º Alunos 317 605 292 463 154 93 1924 

N. º Turmas 13 30 13 21 7 4 88 
 

Obs.: Foram considerados os alunos matriculados em junho de 2020. 

CEB – Ciclo do Ensino Básico; CH – Cursos Científico- Humanísticos; CP – Cursos do Ensino Profissional.  
 

O AEMGN conta com 13 grupos da educação pré-escolar, distribuídos por 5 Jardins de Infância e uma 

Escola Básica (EB). No ensino básico, existem 30 turmas do primeiro CEB, distribuídas por 9 EB. No 

segundo CEB, existem 13 turmas, sendo que uma delas integra alunos inscritos no ensino articulado 

artístico especializado de música. No terceiro CEB, existem 21 turmas. No ensino secundário, a oferta 

educativa abrange 7 turmas dos cursos Científico-Humanísticos: 4 turmas de Ciências e Tecnologias; 

uma turma de Línguas e Humanidades e 2 turmas mistas de Ciências e Tecnologias e de Línguas e 

Humanidades. Ao nível do ensino profissional, existem 4 turmas, tendo em conta a oferta formativa 

seguinte: 

 Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos; 

 Técnico/a de Mecatrónica Automóvel; 

 

O AEMGN assegura o apoio a alunos com necessidades específicas, estando distribuídos pelos 
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diferentes ciclos de ensino, desde o ensino Pré-escolar até ao décimo segundo ano. O centro de apoio 

à aprendizagem acolhe a valência da unidade especializada de apoio à multideficiência no 3.º CEB e 

Secundário, existente desde o ano letivo 2014/2015 a funcionar na Escola Secundária Pinhal do Rei. 

O AEMGN aposta numa Escola Inclusiva que visa atender à diversidade das necessidades dos alunos, 

onde cada um tem oportunidade de encontrar respostas educativas de acordo com as suas expetativas 

e potencialidades. Assim, um dos grandes desafios consiste em adequar os processos de ensino às 

características e condições individuais de cada aluno através da mobilização de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão e de meios para que todos os alunos tenham acesso ao currículo e às 

aprendizagens. 

As medidas são operacionalizadas com recursos humanos e materiais, dos quais se destacam enquanto 

recursos organizacionais específicos a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e 

o Centro de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão (CAA). De forma a garantir o cumprimento dos objetivos 

da inclusão, cooperam, sempre que necessário, diversos recursos da comunidade, nomeadamente a 

Câmara Municipal (Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - PICIE), as Equipas Locais de 

Intervenção Precoce (ELI), as Equipas de Saúde Escolar, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ), os Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) e o Centro de Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação para a Educação Especial (CRTIC). 

O AEMGN pretende ser uma ESCOLA de TODOS e de CADA CRIANÇA/ALUNO, levando todos e cada um 

ao limite das suas potencialidades. 

Gráfico 1- População escolar do Agrupamento (2019-2020) 

 

Além da oferta educativa formal, são dinamizados no AEMGN diversos projetos e clubes que 

17%

31%

15%

24%

8%
5%

Número de alunos

Pré Escolar

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário CCH

C. Profissionais
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proporcionam aos alunos oportunidades de valorização pessoal e de ocupação plena dos seus tempos 

escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de enriquecimento das aprendizagens 

curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de educação para uma cidadania mais 

informada e participativa. 

 

Quadro 3 – Projetos e Clubes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos 

- “Eu e os outros … no mundo” 

- À Descoberta das 4 Cidades 

- Cientificamente provável 

- Eco Escolas (Todos os níveis de ensino) 

- Empreendedorismo nas escolas 

- English Atlas 

- Erasmus + KA 229 - "Revolution of foreign 

language teaching, the combination of old- 

school and innovative ICT methods" 

- Erasmus+ - "More Tolerance, Less 

Ignorance" 

- Escrita Criativa 

- eTwinning 

- Horta Pedagógica 

- Informática – 1º ciclo 

- Jornal JOnline 

- Palavras contam histórias 

- Parlamento dos Jovens 

- Projeto Green Cork Escolas 

-Plano Nacional das Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clubes 

- “Laboratório de Ideias - Filosofia, 

Cidadania e Desenvolvimento” 

- Clube Arte em Movimento 

- Clube Ciência Viva 

- Clube da Matemática 

- Clube da Segurança 

- Clube de Informática e Robótica 

- Clube de Leitura 

- Clube do Voluntariado – Missão 913 

- Clube Espaço com Artes 

- Clube Europeu 

- Clube Orquestra (cordas, sopros, 

percussão e danças do mundo) 

- Desporto Escolar 

 

2.3.1 Atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família 

As atividades de apoio à família dividem-se em Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para 

o pré-escolar, Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

para os alunos do 1.º ciclo. 

 

Estas atividades visam assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois do período de 

atividades educativas, no período de almoço e durante os períodos de interrupção letiva. Os serviços 

consistem no acolhimento das crianças e dinamização de atividades de animação, socioeducativas e 

socioculturais, após o período diário das atividades educativas, da componente curricular e de 

enriquecimento curricular. 
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As AAAF e as CAF são implementadas pelo Município através do Acordo de Colaboração e Expansão 

do Ensino Pré-Escolar assinado entre esta, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social. 

As AEC são atividades não curriculares disponibilizadas pelo Ministério da Educação a todos os alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico. Têm como objetivo o desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular de caráter facultativo, com um cariz formativo, cultural e lúdico, que 

complementem as atividades da componente curricular desenvolvidas em sala de aula. Deste modo, 

cada estabelecimento de ensino do 1.º ciclo garante a oferta de uma diversidade de atividades que 

considera relevantes para a formação integral dos seus alunos e articula com as famílias uma 

ocupação útil e consequente dos tempos não letivos. 

 
As Atividades de Enriquecimento Curricular são gratuitas, de frequência facultativa, promovidas por 

empresas externas ao Agrupamento com o objetivo de complementar a formação dos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico. 

 

2.4 Organização administrativa e pedagógica  

2.4.1 Pessoal docente 

O pessoal docente do Agrupamento é constituído por 183 professores/educadores, distribuídos da 

seguinte forma: 

Quadro 4- Pessoal docente por categoria 
 

Categoria N.º Professores 

Quadro de Agrupamento 128 

Quadro de Zona 
Pedagógica 

23 

Contratado 32 

 
Gráfico 2- Distribuição do pessoal docente pelos níveis de ensino 

 

Pré-escolar; 
18

1.º CEB; 42

2.º CEB; 36

3.ºCEB/SECUN…

Educ…

Corpo Docente do AEMGN - Total 183
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Relativamente aos docentes do Quadro de Agrupamento, há 55 professores com redução da 

componente letiva, ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente. 

O quadro profissional do Agrupamento revela estabilidade e, não havendo renovação, existe uma 

tendência para o envelhecimento do corpo docente. Por outro lado, esta situação potencia o capital 

humano, revela experiência acumulada, fator a ter em consideração nos elevados níveis de eficiência. 

Constata-se, também, que a maioria dos professores reside perto do local de trabalho. 

 

2.4.2 Pessoal não docente 

O pessoal não docente é constituído por assistentes operacionais, assistentes técnicos, um psicólogo, 

um coordenador técnico e um encarregado de Coordenação do Pessoal Assistente Operacional. 
 

Quadro 5- Distribuição do pessoal não docente 
 

3 Número de 
elementos 

Assistentes Operacionais 44 

Assistentes Técnicos 8 

Psicólogos 3 

Terapeutas da Fala 2 

Coordenador Técnico 1 

Encarregado de  Coordenação do Pessoal Assistente 
Operacional 

1 

Total 59 

2.4.3 Pais e Encarregados de Educação 

Cada estabelecimento de ensino do AEMGN tem a sua própria Associação de Pais ou Comissão de 

Pais. As Associações de Pais e Encarregados de Educação têm desenvolvido um trabalho profícuo, 

cooperando ativamente na Escola, envolvendo-se em projetos diversos.
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2.5. Organograma da organização 
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2.5.1 Órgãos de Direção, Administração e Gestão 

 Conselho Geral – oito representantes do pessoal docente, dois representantes do pessoal não 

docente, dois representantes dos alunos, quatro representantes dos encarregados de 

educação, dois representantes da autarquia e três representantes da comunidade local. 

 Diretora – coadjuvada por um subdiretor e três adjuntas.  

 Conselho Administrativo - diretora, subdiretor e coordenadora técnica. 

 

2.5.2 Estruturas Pedagógicas de Coordenação e Supervisão 

As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica colaboram com o Conselho Pedagógico e 

com o Diretor, visando o reforço da articulação curricular, a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos e a coordenação pedagógica de cada ano, 

ciclo ou curso. 

 

As competências destas estruturas intermédias estão definidas em regulamento Interno 

    Coordenadores/Responsáveis de Estabelecimento 

    Departamentos curriculares 
 

São 10 departamentos curriculares conforme quadro seguinte. Cada Departamento curricular tem 

um coordenador eleito de acordo com a legislação em vigor. 

 
Quadro 6 – Departamentos curriculares 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Grupos 
de Recrutamento/disciplina 

 

 Coordenadores Pedagógicos de Ano, Representante dos Titulares de Turma e Delegados de Disciplina 
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    Conselhos de Turma e Conselho de Docentes 
 

    Coordenadores de ano e delegados de disciplina 

    Conselhos de diretores de turma 
 

    Coordenador Cursos Profissionais 
 

    PES – Equipa de Promoção e Educação Para a Saúde 
 

    PTE – Equipa do Plano Tecnológico da Educação 
 

    Coordenador de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
 

    Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 
 

2.5.3 Estruturas de Apoio e Serviços 

Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas dispõem de serviços administrativos, 

técnicos e técnico -pedagógicos que funcionam na dependência do diretor: 
 

    Serviços Técnico-Pedagógicos 
 

    Bibliotecas/Mediatecas Escolares 
 

     Serviços de Administração Escolar 
 

    Gabinete de Segurança 
 

    Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
 

    Gabinete de Avaliação Interna (GAI) 

 
2.6. Redes, parcerias e protocolos 

Para garantir os objetivos referentes à sua oferta educativa, o AEMGN estabeleceu várias 

parcerias/protocolos com entidades externas para o desenvolvimento de projetos no âmbito das 

atividades curriculares e extracurriculares, sendo de destacar os apresentados no quadro. 

Quadro 7 – Redes, parcerias e protocolos 

Redes, parcerias e protocolos 

Associações de Pais/Enc. de Educação Sport Operário Marinhense 

Juntas de Freguesia ACES Pinhal  Litoral -Centro de Saúde da Marinha Grande 

Câmara Municipal de Marinha Grande Bombeiros Voluntários da Marinha Grande 

APPACDM da Marinha Grande Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

CENTIMFE Associação Crescer e Crer - CAFAP 

ADE.SER Equipa Local de Intervenção Precoce 

Instituto Politécnico de Leiria (IPL) Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

2.7 Análise SWOT – Diagnóstico estratégico síntese 

Considera-se da maior importância a aplicação de um instrumento de análise estratégica que permita 
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diagnosticar a situação interna e externa em que se encontra a organização (as ameaças/as 

oportunidades, os pontos fortes/os pontos fracos), para que se possam definir linhas orientadoras 

da atividade educativa, articulando as caraterísticas da comunidade e do meio envolvente com os 

recursos disponíveis, os projetos do Agrupamento e os ideais de uma Escola enriquecedora e 

gratificante que deve ser de todos e para todos. 

Quadro 8 – Análise SWOT / Fatores externos 

Fatores externos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ameaças 

Decréscimo da taxa de natalidade. 

Implantação periférica de algumas escolas do Agrupamento. 

Fracas expetativas dos pais/encarregados de educação relativamente à importância da 
escola para a integração na vida ativa. 

Instabilidade social, afetiva e financeira das famílias. 

Número crescente de disfuncionalidades no agregado familiar dos alunos. 

Baixas habilitações dos encarregados de educação. 

Reduzida participação dos encarregados de educação no processo educativo. 

Excessiva burocratização da função docente em prejuízo das tarefas pedagógicas. 

Incertezas inerentes às políticas educativas. 

Estigma associado ao ensino profissional. 

Transportes escolares nem sempre adequados aos horários letivos, sobretudo para a 
ESPR, escola localizada na periferia da cidade. 

Grande número de alunos que, ao mudar de ciclo de ensino, opta pelo outro Agrupamento 
da Marinha Grande, com escolas mais centrais. 

Degradação de alguns espaços escolares. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oportunidades 

Existência de escolas mais pequenas que possibilitam uma maior integração e 
acompanhamento de todos os alunos. 

Estabelecimento de protocolos de colaboração com entidades externas, com vista à 
melhoria da qualidade do serviço prestado. 

Diálogo e articulação com parceiros institucionais (Associações de Pais e Encarregados 
de educação; Juntas de Freguesia; Câmara Municipal de Marinha Grande; APPACDM da 
Marinha Grande; APPC de Leiria; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 
Sport Operário Marinhense; ACES Pinhal Litoral – Centro de Saúde da Marinha Grande; 
ADE.SER; Bombeiros Voluntários da Marinha Grande; Equipa Local de Intervenção 
Precoce; Instituto de Emprego e Formação Profissional, Direção de Serviços da Região 
Centro (DGEstE); Ministério da Educação). 

Participação em Projetos nacionais e internacionais. 
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Quadro 9 – Análise SWOT / Fatores internos 

Fatores internos 
 
 
 
 
 
 

 

Pontos 
Fracos 

Trabalho colaborativo entre docentes pouco estruturado. 

Falta de assistentes técnicos, o que provoca constrangimentos na prestação de um 
serviço de qualidade. 

Fracas expetativas de muitos alunos relativamente à importância da escola como 
veículo de conhecimento, potenciador de uma integração harmoniosa na sociedade. 

Reduzido sentido de responsabilidade dos alunos no processo ensino e aprendizagem. 

Necessidade de maior responsabilização das lideranças estratégicas e intermédias 
através da implementação de processos sistemáticos de auto e heterorregulação. 

Fragilidades nos mecanismos de comunicação com o exterior e participação. 

Pouca divulgação para o exterior do trabalho realizado no Agrupamento.  

Fraca participação dos EE na vida escolar dos seus educandos. 

Condições de alguns espaços físicos. 

Insuficiente disponibilidade de equipamento tecnológico de qualidade. 

Falta de equipamentos de lazer no espaço escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pontos 
Fortes 

Adoção de medidas escolares de combate ao insucesso 

Diferenciação pedagógica, criando condições de aprendizagem para todos os alunos. 

Oferta formativa promotora da inclusão social, empregabilidade e do prosseguimento de 
estudos. 

Disponibilidade dos DT, professores titulares de turma/grupo no atendimento aos 
encarregados de educação. 

Dinamização de múltiplos projetos e atividades de abertura da escola à comunidade. 

Prémios e distinções alcançados que estimulam a melhoria das aprendizagens e a imagem 
da escola. 

Dimensão humana da escola e as relações interpessoais positivas com promoção de 
iniciativas mobilizadoras da comunidade. 

Corpo docente estável e empenhado. 

Qualidade científico-pedagógica nos vários níveis de ensino. 

Boa integração, inclusão e acompanhamento de todos os alunos, incluindo os estrangeiros 
e os de diferentes etnias. 

Existência de uma sala multideficiência na Escola Pinhal do Rei promotora da educação 
inclusiva. 

Trabalho colaborativo e de monitorização da EMAEI do Agrupamento. 

Forte sentimento de pertença dos alunos e o clima de tranquilidade propiciador de um 
bom ambiente educativo. 

Resultados da avaliação externa muito satisfatórios, tendo em conta os contextos 
cultural e socioeconómico. 

Implementação de práticas de autoavaliação. 

Rede de Bibliotecas Escolares com planos de atividades promotoras da aprendizagem, do 
sucesso e do enriquecimento cultural. 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) com um trabalho consistente e de qualidade na 
orientação escolar e vocacional e no apoio psicológico a alunos. 

Existência de várias medidas de promoção do sucesso escolar: apoio ao estudo, 
clubes, sala aberta, coadjuvação, concursos, visitas de estudo e projetos. 
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3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA E DO MEIO 

 

3.1 Missão, Visão e Valores 

3.1.1 Missão 

A Escola que se ambiciona e que se pretende continuar a construir é alicerçada em valores de cidadania 

e com uma dinâmica pedagógica de qualidade. A sua missão é formar jovens capazes de aceder ao nível 

seguinte de escolaridade ou ao mercado de trabalho, motivados para a aprendizagem ao longo da vida, 

tendo desenvolvido os seus conhecimentos e capacidades de acordo com as suas potencialidades.  

Queremos que os nossos alunos descubram os seus interesses e motivações para a escolha do seu 

futuro, reconhecendo a necessidade do esforço, do rigor e da responsabilidade, bem como da 

tolerância e do respeito pelos outros para uma vida saudável e harmoniosa numa sociedade 

democrática. 

É nossa missão formar alunos que adotem comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar e 

manifestem consciência e responsabilidade ambiental e social, com vista à construção de um futuro 

sustentável. 

 

3.1.2 Visão 

Queremos uma Escola de qualidade na sua intervenção no desenvolvimento da comunidade onde se 

insere, sustentada em princípios de rigor, profissionalismo, disciplina, ética e que prepare os alunos 

para serem cidadãos do Mundo.  

Desejamos uma instituição pública de referência pela excelência do ensino e aprendizagem e pela 

formação ministrada, orientada pelos valores da responsabilidade e integridade, da excelência e 

exigência, pela curiosidade, reflexão e inovação, cidadania, participação e liberdade. 

 

 

3.1.3 Valores 

De acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória também o nosso Projeto Educativo 
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promove na comunidade relações alicerçadas nos seguintes valores: 

 Responsabilidade e integridade;  

 Excelência e exigência; 

 Curiosidade, reflexão e inovação; 

 Cidadania e participação;  

 Liberdade. 

 

3.2 Linhas orientadoras 

As linhas orientadoras para que o Agrupamento cumpra a sua missão são as seguintes: 

3.2.1 Prestar serviço educativo de qualidade; 

3.2.2 Organizar visando o sucesso; 

3.2.3 Formar para a cidadania; 

3.2.4 Envolver e responsabilizar. 

 

Com base nas linhas orientadoras, a autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento 

organizam-se com vista a: 

 Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar; 

 Desenvolver um serviço público de educação de qualidade; 

 Melhorar a qualidade das aprendizagens e os resultados escolares; 

 Promover a equidade social, criando condições para uma educação inclusiva de 

oportunidades para todos; 

 Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

 Cumprir e fazer cumprir os direitos e deveres constantes na Lei, normas e regulamentos 

e manter a disciplina; 

 Observar o primado dos critérios pedagógicos sobre os de natureza administrativa; 

 Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar; 

 Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa. 

 

 

 

3.3 Eixos de Ação 

A definição dos eixos de ação teve subjacente a análise do contexto e as ideias, os desejos e as 
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considerações dos alunos, professores, pessoal não-docente, representantes da comunidade, pais e 

encarregados de educação. 

Figura 1 – Eixos de Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos 
de 

ação
Eixo 1

Sucesso escolar

Eixo 2

Planeamento e 
Desenvolvimento 

Curricular

Eixo 3

Disciplina, 
autonomia, 

responsabilidade e 
participação 

Eixo 4

Inclusão, 
igualdade de 

oportunidades
Eixo 5

Lideranças

Eixo 6

Ensino à 
distância ou 

misto

Eixo 7

Autoavaliação 
para melhorar
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3.3.1 Descrição dos eixos de ação 

Quadro 10 – Análise SWOT 

 

EIXOS Descrição das ações 
Eixo 1  

Sucesso escolar 

Promoção da qualidade do sucesso escolar; 
Prevenção do abandono escolar. 

Eixo 2 
Planeamento e 

desenvolvimento 
curricular 

Autonomia e flexibilidade curricular; 
Articulação horizontal e vertical do currículo; 
Trabalho colaborativo entre docentes; 
Transversalidade da educação para a cidadania, para a saúde e na 
educação ambiental; 
Práticas inovadoras de ensino e aprendizagem presencial, misto e à 
distância. 

Eixo 3 
Disciplina, autonomia, 

responsabilidade e 
participação 

Cultura de disciplina, de responsabilidade e de participação; 
Responsabilização pelo cumprimento de regras estabelecidas; 
Valorização da educação para a cidadania; 
Valorização do trabalho e do relacionamento interpessoal; 
Promoção da autonomia; 
Valorização da participação dos alunos na vida da escola. 

Eixo 4 
Inclusão e igualdade de 

oportunidades 

Estabelecimento de normas de atuação, de políticas eficazes de gestão 
estratégica, administrativa, financeira e patrimonial; 
Prática colaborativa entre docentes; 
Diversidade de medidas de inclusão; 
Prevenção dos comportamentos de risco; 
Aplicação de medidas diversas de promoção do sucesso; 
Diversidade de recursos educativos; 
Valorização da orientação escolar e profissional. 

Eixo 5 
Lideranças 

Participação democrática nos processos de decisão; 
Partilha de responsabilidades pelos líderes intermédios;  
Gestão equilibrada dos recursos entre as diferentes escolas do 
Agrupamento; 
Implementação de uma cultura de comunicação e informação; 
Promoção do bem-estar na Escola e dinamização de atividades e eventos 
que marquem a identidade do Agrupamento;  
Adoção de símbolos que identifiquem a pertença ao Agrupamento; 
Desenvolvimento de parcerias com instituições da comunidade.  

Eixo 6 
Ensino à distância 

Estabelecimento de um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos 
os intervenientes da comunidade escolar;  
Colaboração e espírito de equipa; 
Desenvolvimento de metodologias apelativas, diversificadas e que 
fomentem a autorreflexão e o trabalho autónomo; 
Prevenção de situações de isolamento dos alunos. 

Eixo 7 
Autoavaliação para 

melhorar 

Desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação e monitorização que 
contribua para a melhoria do desempenho das Escolas do Agrupamento 
nas diversas dimensões. 

 



 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 2020-2023 

20 

4. OBJETIVOS CENTRAIS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, INDICADORES DE AVALIAÇÃO E MEIOS 

DE VERIFICAÇÃO 

 

Os objetivos centrais constituem-se como os principais ou gerais e os objetivos estratégicos traduzem 

as estratégias/ações de referência a seguir para os atingir.  

As metas, alinhadas com cada objetivo central, concretizam-no, traduzindo o ponto a que se quer 

chegar.  

Os indicadores de avaliação e os meios de verificação servem para aferir a consecução dos objetivos 

e das metas.  

O Projeto Educativo e o Plano de Atividades devem articular-se entre si. Por esta razão, os objetivos 

centrais, os objetivos estratégicos e as metas encontram-se codificados. 

 

Figura 2 - Eixos, Objetivos centrais, Objetivos estratégicos e Metas 

 

 

 

Eixos 
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Objetivos 
centrais

(OC) 

Objetivos 
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(M)
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Quadro 11 – Objetivos centrais (OC), dos Objetivos estratégicos (OE), das Metas (M), dos Indicadores de avaliação e dos Meios de verificação 

EIXO 1 (E1) – Sucesso escolar 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 

E1-OC1 
Melhorar as taxas 
de transição de 
ano  

E1 (OC1-OC8) 
 
OE1 
Desenvolver diferentes 
modalidades de avaliação. 
 
OE2  
Utilizar instrumentos e 
técnicas de avaliação 
diversificados. 
 
OE3 
Aplicar medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, 
como resposta às 
necessidades de cada criança 
ou aluno. 
 
OE4 
Desenvolver medidas de 
promoção do sucesso 
escolar. 
 
 
 
OE5 

E1-OC1-M1  
No 1.º ciclo, a taxa de transição deve aproximar-se dos 96%, 
em qualquer ano de escolaridade. 

 
E1-OC1-M2 
No 2.º ciclo, a taxa de transição deve ser de 97%. 
 
E1-OC1-M3 
No 3.º ciclo, a taxa de transição deve ser de 97%. 
 
E1-OC1-M4  
No ensino secundário, a taxa de transição deve ser de 90%. 
 

Percentagem de 
alunos que transitam 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados MISI  
 
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
 
Dados Infoescolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1-OC2 
Melhorar as taxas 
de conclusão do 
1.º ciclo em quatro 
anos 
 

E1-OC2-M1 
A percentagem de alunos que conclui o 1.º ciclo em quatro 
anos deve ser de 96%. 

Percentagem de 
alunos que conclui o 
1.º ciclo em quatro 
anos 

E1-OC3 
Melhorar as taxas 
de conclusão do 
2.º ciclo em dois 
anos 
 

E1-OC3-M1 
A percentagem de alunos que conclui o 2.º ciclo em dois anos 
deve ser, no mínimo, de 96%. 

Percentagem de 
alunos que conclui o 
2.º ciclo em dois 
anos 

E1-OC4 
E1-OC4-M1  
A percentagem de alunos que conclui o 3.º ciclo em três anos 

Percentagem de 
alunos que conclui o 



 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 2020-2023 

22 

Melhorar as taxas 
de conclusão do 
3.º ciclo em três 
anos 
 

Promover medidas que 
valorizem a diversidade e a 
equidade. 
 
 
OE6 
Promover práticas de 
autoavaliação. 
 
 
OE7  
Promover a articulação entre 
os diferentes ciclos de 
ensino. 
 
 

OE8 

Promover o envolvimento 
dos pais/encarregados de 
educação no 
acompanhamento do 
percurso escolar dos seus 
educandos. 
 
 
E1-OE9 
Promover a formação 
contínua dos professores em 
áreas direcionadas para a 
melhoria dos resultados 
escolares. 

 
E1-OE10 
Promover ofertas 

deve ser superior a 90% . 3.º ciclo em três 
anos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dados MISI 
  
 
 
 
 
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
 
 
 
 
Dados Infoescolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1-OC5 
Melhorar as taxas 
de conclusão do 
ensino secundário 
em três anos 
 

E1-OC5-M1 
A percentagem de alunos que conclui o ensino secundário em 
três anos deve ser superior a 75%. 

Percentagem de 
alunos que conclui o 
ensino secundário 
em três anos 

E1-OC6 
Melhorar os 
resultados dos 
exames nacionais 
das várias 
disciplinas no 
ensino secundário 
 

E1-OC6-M1 
A média dos resultados dos exames nacionais dos 11.º e 12.º 
anos, das várias disciplinas, deve ser igual ou superior às 
médias nacionais.  

Médias dos exames 
nacionais 

E1-OC7 
Melhorar a taxa de 
conclusão do 
ensino profissional 

E1-OC7-M1 
A percentagem de alunos que conclui o ensino profissional 
em três anos deve ser superior a 80%. 

Percentagem de 
alunos que concluiu 
o ensino profissional 
no tempo esperado 

E1-OC8 
Melhorar a 
qualidade do 
sucesso 

E1-OC8-M1 
No ensino básico, pelo menos 60% dos alunos apresentam 
todos os níveis superiores a 3 ou superiores a Suficiente. 
 
 
 
 
E1-OC8-M2 
No ensino básico, 20% dos alunos que concluem o ciclo 
apresentam uma média igual ou superior a 4/igual ou 
superior a Bom. 

 
Percentagem de 
alunos com todos os 
níveis superiores a 3 
ou superiores a 
Suficiente 
 
 
Percentagem de 
alunos que concluem 
os diferentes ciclos 
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educativas que respondam 
aos interesses e 
necessidades dos alunos. 
 
E1-OE11 
Promover atividades de 
orientação escolar e 
vocacional dos alunos. 
 
E1-OE12 
Organizar o trabalho 
docente visando o sucesso 
escolar e o bem-estar. 
 
E1-OE13 
Promover o envolvimento 
dos pais/encarregados de 
educação no 
acompanhamento do 
percurso escolar dos seus 
educandos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
E1-OC8-M3 
A percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas 
finais nacionais do 9.º ano, após um percurso sem retenções 
nos 7.º e 8.º anos, deve ser no mínimo igual à percentagem 
dos alunos do país com um nível semelhante. 
 
 
E1-OC8-M4 
No ensino secundário, pelo menos 60% dos alunos 
apresentam todas as classificações superiores a 10. 
 
 
E1-OC8-M5 
No ensino secundário, 30% dos alunos que concluem o ciclo 
apresentam uma média igual ou superior a 14. 
 
 
E1-OC8-M6 
A percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames 
nacionais do ensino secundário, após um percurso sem 
retenções nos 10.º e 11.º anos, deve ser no mínimo igual à 
percentagem dos alunos do país com um nível semelhante 
antes do secundário. 
 
 
E1-OC8-M7 
No ensino profissional, 40% dos alunos que apresentam uma 
média de conclusão igual ou superior a 14. 
 

do ensino básico e 
que apresentam uma 
média igual ou 
superior a 4/igual ou 
superior a Bom. 
Percentagem de 
alunos que obtêm 
positiva nas provas 
finais nacionais do 
9.º ano, após um 
percurso sem 
retenções nos 7.º e 
8.º anos 
 
Percentagem de 
alunos com todas as 
classificações 
superiores a 10 
 
Percentagem de 
alunos com média 
igual ou superior a 
14 
 
Percentagem de 
alunos que obtêm 
positiva nos exames 
nacionais do ensino 
secundário, após um 
percurso sem 
retenções nos 10.º e 
11.º anos 
 
Percentagem de 
alunos que, no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados MISI  
 
 
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
 
 
 
 
Dados Infoescolas 
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E1-OC8-M8 
Cerca de 12% dos alunos dos diferentes ciclos de ensino 
integram o Quadro de Mérito. 

ensino profissional, 
apresentam uma 
média igual ou 
superior a 14 

E1-OC9 
Conhecer o 
percurso dos 
alunos após a 
conclusão do 
ensino secundário 

E1-OC9 
OE1 
Promover práticas de 
acompanhamento dos 
alunos após a conclusão do 
ensino secundário e do 
ensino profissional, com 
vista a conhecer o impacto 
da Escola no seu percurso de 
vida e na comunidade. 
 
OE2 
Organizar atividades que 
tragam antigos alunos ao 
Agrupamento, como forma 
de conhecer o impacto que a 
Escola teve no seu percurso 
pessoal e profissional e ainda 
como motivação para os 
atuais alunos. 
 

 
 
E1-OC9-M1 
Número de alunos seguidos após a conclusão do ensino 
secundário ou o ensino profissional, a partir do ano letivo 
2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
E1-OC9-M2 
Número de ações realizadas com antigos alunos. 

 
 
 
N.º de alunos 
seguidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
realizadas  

Relatórios de 
monitorização 
interna 

EIXO 2 – Planeamento e desenvolvimento curricular 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E2 OC1 
Desenvolver 
projetos de 
autonomia e 
flexibilidade 
curricular com vista 

E2-OC1 
 
OE1 
Criar domínios de 
autonomia curricular 
(DAC).  

 
E2-OC1-M1  
Gestão de forma flexível da matriz curricular base das áreas 
disciplinares do ensino básico, na concretização de domínios 
de autonomia curricular. 
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à melhoria das 
aprendizagens dos 
alunos 

 
 
OE2  
Criar disciplinas de oferta 
complementar em áreas 
artísticas, culturais e 
tecnológicas, dando 
relevância aos contextos 
locais. 
 
 
 
 
 
OE3  
Implementar a organização 
semestral de algumas 
disciplinas.  
 
 
OE4 
Implementar 
desdobramento de turmas 
de modo a facilitar o 
trabalho laboratorial e o 
ensino-aprendizagem das 
línguas estrangeiras. 
 
OE5  
Integrar projetos 
desenvolvidos na Escola, no 
desenvolvimento do 
currículo, em particular, no 
âmbito da educação 
ambiental, da educação para 

 
 
E2-OC1-M2  
Gestão de forma flexível da matriz curricular base do ensino 
secundário, cursos científicos humanísticos. 
 
E2-OC1-M3  
Gestão de forma flexível da matriz curricular base do ensino 
secundário profissional. 
 
E2-OC1-M4 
Criação de disciplinas de oferta complementar em áreas 
artísticas, culturais e tecnológicas. 
 
E2-OC1-M5  
Implementação de disciplinas com organização semestral. 
 
 
 
 
E2-OC1-M6  
Desdobramento das turmas, de acordo com a lei em vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
E2-OC1-M7 
Desenvolvimento de projetos em DAC, no âmbito da 
educação ambiental, da educação para a saúde (todas as 
turmas) e do empreendedorismo.  
  
 

 
 
 
Existência de 
documentos de 
autonomia curricular 
desenvolvidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Execução das ações 
propostas 
 
 
 
Número de projetos 
de educação para a 
cidadania 
integradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Documentos de 
autonomia 
curricular 
desenvolvidos 
 
 
 
 
 
Projeto Curricular 
de Turma 
 
Atas do Conselho 
de Turma 
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a saúde e do 
empreendedorismo 
 
OE6 
Desenvolver a educação para 
a cidadania de forma 
integrada e articulada no 
currículo de cada ano e ciclo, 
convocando contributos da 
comunidade educativa 
 
OE7 
Organizar o apoio ao estudo 
numa lógica flexível e de 
trabalho colaborativo entre 
docentes 
 
OE8 
Organizar os grupos ou 
turmas respeitando a 
legislação em vigor  

 
 
 
 
 
E2-OC1-M8  
Desenvolvimento da educação para a cidadania através de 
projetos integradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcerias 
estabelecidas no 
âmbito da educação 
para a cidadania 

 
 
 
 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 
 
 
 
 
Horários dos 
alunos e 
professores 
 
 
 
Relatórios de 
constituição de 
turmas 
 

E2 OC2 
Melhorar o 
desenvolvimento 
das aprendizagens 
significativas e a 
formação integral 
dos alunos 

E2 OC2 
 
OE1 
Planear as atividades de 
ensino-aprendizagem de 
acordo as caraterísticas dos 
alunos, das turmas e a 
natureza dos cursos 
 
OE2 
Planear as atividades de 
ensino-aprendizagem 
integrando o contexto 
exterior à Escola 

 
 
E2-OC2-M1 
Cumprimento das metas definidas para o Eixo Sucesso 
Escolar. 
 
 
E2-OC2-M2 
Existência de vários espaços de desenvolvimento de 
atividades promotoras do sucesso educativo. 
 
 
E2-OC2-M3 

 
 
Os mesmos 
usados para o 
Eixo Sucesso 
Escolar 
 
N.º de espaços e 
atividades  

 
 
 
 

N.º de visitas de 

 
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
 
 
 
 
Relatórios 
 
 
Atas dos conselhos 
de turma 
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OE3 
Desenvolver cenários de 
aprendizagem ativa 
 
OE4 
Implementar ambientes 
educativos inovadores 
 
OE5 
Promover a observação de 
práticas pedagógicas entre 
pares 

Realização de, no mínimo, uma visita de estudo em cada 
turma a planificar em conselho de turma. 
 
 
E2-OC2-M4 
Desenvolvimento de trabalho colaborativo entre os docentes 
para criar atividades de aprendizagem ativa por parte do 
aluno. 
 
 
E2-OC2-M5 
Criação de ambientes educativos que promovam a 
autonomia, o espírito crítico, a curiosidade, a reflexão e a 
inovação. 
 
E2-OC2-M6 
Observação de aulas pelos pares. 
 

estudo 
 

 
 
 
 
 
 
N.º de aulas 
observadas pelos 
pares 

Projeto Curricular 
de Turma 
 
Critérios de 
avaliação 
 
Relatórios de 
monitorização 

E2 OC3 
Aperfeiçoar o 
processo de 
avaliação do 
ensino-
aprendizagem  

E2-OC3 
 
OE1 
Utilizar técnicas e 
instrumentos de avaliação 
diversificados, de acordo 
com as metodologias e a 
natureza das aprendizagens 

 
OE2 
Definir critérios de avaliação 
organizados por domínios  
 
OE4  
Utilizar os dados da 
avaliação externa para 
reflexão e planeamento do 

 
 
E2-OC3-M1 
Avaliação numa lógica formativa, contínua e sistemática, 
valorizando a progressão das aprendizagens. 
 
 
 
 
 
 
 
E2-OC3-M2 
Avaliação por domínios de todas as disciplinas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N.º de avaliações por 
domínios  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Critérios de 
avaliação 
 
 
 
Atas de conselho 
de turma, de 
departamento e 
das reuniões com 
os 
pais/encarregados 
de educação 



 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 2020-2023 

28 

processo ensino-
aprendizagem 

E2-OC3-M3 
Reflexões com todos os intervenientes na ação educativa 
sobre os resultados da avaliação externa. 

EIXO 3 – Disciplina, autonomia, responsabilidade e participação 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E3 OC1 
Implementar uma 
cultura de respeito 
pelo outro e pelas 
suas diferenças 

E3-OC1 
 
OE1 
Realizar ações no âmbito da 
educação para a cidadania 
 
 
OE2  
Organizar atividades de 
valorização da 
multiculturalidade 
 
 
OE3 
Assegurar o respeito pelo 
outro, pela diferença e pela 
igualdade de género 
 
 
OE4 
Promover ações de 
solidariedade 
 

 
 
E3-OC1-M1 
Realização de atividades no âmbito da educação para a 
cidadania. 
 
 
E3-OC1-M2 
Organização de ações de valorização da multiculturalidade. 
 
 
 
E3-OC1-M3 
Organização de ações de incentivo a comportamentos 
respeitadores da diferença e que promovam a igualdade de 
género. 
 
 
E3-OC1-M4 
Promoção de ações de solidariedade, nomeadamente no 
Clube de Voluntariado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
realizadas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados do 
relatório de 
execução do 
Plano Anual de 
Atividades 
 
 

E3 OC2 
Melhorar o clima 
de disciplina na 
Escola  

E3-OC2 
 
OE1  

 
 
E3-OC2-M1 
Divulgação do Regulamento Interno, nomeadamente pelos 
diretores de turma e os coordenadores de departamento. 

 
 
 
 
 

 
 
Atas do conselho 
de turma e 
departamento 
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Promover o conhecimento 
do Regulamento Interno do 
Agrupamento 
 
 
OE2 
Definir formas comuns de 
atuação pelos docentes e 
não docentes relativamente 
a comportamentos dos 
alunos 
 
 
OE3 
Promover a autonomia e a 
responsabilidade dos alunos 
pelas suas ações e 
comportamentos 
 
 
OE4 
Realizar atividades de 
formação para docentes, não 
docentes e 
pais/encarregados de 
educação que visem a 
resolução de problemas de 
indisciplina  

 
 
 
 
 
E3-OC2-M2 
Definição de formas comuns de atuação 

 
 
 
 
N.º de situações de 
indisciplina por ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
realizadas  
 
 
Nível de satisfação 
da comunidade 
escolar 

 
 
 
 
Plano Anual de 
Atividades  
 
 
 
 
Atas do conselho 
de turma 
 
 
 
Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à 
Família (GAAF) 
 
 
 

E3 OC3 
Implementar um 
clima de bem-estar 
e segurança nos 
espaços escolares 

E3-OC3 
OE1 
Promover atividades e 
projetos de respeito pelos 
diferentes espaços da 
Escola 

 

 
E3-OC3-M1  
Organização de ações de promoção do respeito pelos espaços 
escolares. 
 
 
 

 
 
N.º de ações 
realizadas  
 
 
 

 
Dados do relatório 
de execução do 
plano anual de 
atividades 
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OE2 
Desenvolver atividades que 
promovam a manutenção, o 
conforto e o embelezamento 
dos espaços escolares 

 
 
E3-OC3-M2 
Desenvolvimento de ações para embelezar os espaços 
escolares. 
 

 
 
Nível de satisfação 
da comunidade 
escolar 

E3 OC4 
Melhorar a 
participação dos 
alunos na vida da 
Escola 
 

 
E3-OC4 
 
OE1  
Realizar assembleias de 
delegados de turma e 
assembleias de turma 
 
 
 
OE2  
Fomentar a presença dos 
alunos e dos 
pais/encarregados de 
educação nas cerimónias da 
Escola 
 
 
 
 
OE4 
Desenvolver projetos que 
apelem à participação dos 
alunos na Escola. 

 
E3-OC4-M1 
Realização de, no mínimo, duas assembleias de delegados de 
turma por ano letivo. 
 
 E3-OC4-M2 
Realização de uma assembleia de turma por período 
dinamizada pelo diretor de turma ou pelo delegado de turma. 
 
 
E3-OC4-M3 
Aumento do número de participantes nas cerimónias da 
Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3-OC4-M4  
Incentivo da participação dos alunos nos projetos da Escola. 
 
E3-OC4-M5 
Aumento do número de projetos que envolvam a participação 
dos alunos. 
 
 

 
 
N.º de assembleias 
de delegados de 
turma  
 
N.º de assembleias 
de turma 
 
 
N.º de participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de projetos 
realizados que visem 
promover a 
participação dos 
alunos 

Plano Anual de 
Atividades 
 
Relatórios de 
monitorização 
 
Registos de 
presença  
 
Fotografias dos 
eventos 
 
Convites  
 
Programas das 
atividades 
 
Plano Anual de 
Atividades 
Relatórios de 
execução  
 
Registos de 
divulgação das 
atividades 
Jonline 
Página do 
Agrupamento 
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EIXO 4 – Inclusão, igualdade de oportunidades 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E4 OC1 
Promover a 
inclusão e a 
igualdade de 
oportunidades de 
todas as crianças e 
jovens do 
Agrupamento 

E4-OC1 
 
OE1 
Aplicar as medidas de 
suporte à aprendizagem e à 
inclusão necessárias ao 
sucesso dos alunos, com a 
colaboração dos professores 
de Educação Especial e a 
EMAEI 
 
OE2 
Organizar espaços 
diversificados de promoção 
do sucesso educativo 
 
OE3 
Promover o envolvimento 
dos Serviços de Psicologia e 
Orientação no sucesso 
educativo dos alunos 
 
OE4 
Promover as Bibliotecas 
Escolares como meio para a 
inclusão 
 
OE5  

 
E4-OC1-M1 
Para os alunos abrangidos por medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, a taxa de sucesso deve aproximar-
se dos 97%. 
 
 
 
 
 
 
E4-OC1-M2 
Dinamização de salas de aula com apoio direto da educação 
especial, salas de apoio ao estudo e do Centro de Apoio à 
Aprendizagem e à Inclusão. 
 
 
 
E4-OC1-M3 
Dinamização de ações de orientação educativa. 
 
 
 
 
 
E4-OC1-M4  
Reforço do papel das Bibliotecas Escolares na inclusão dos 
alunos. 
 
 

 
Percentagem de 
sucesso dos alunos 
com medidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetos inclusivos 
desenvolvidos 
 
 
 
N.º de ações de 
formação realizadas 
 
 
 
 
N.º de atividades 
promotoras da 
inclusão 
 
 
 
 

 
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
Relatórios da 
Educação Especial 
 
Fichas de aplicação 
de medidas 
 
 
 
 
 
 
 
Relatórios de 
execução do Plano 
Anual de 
Atividades 
 
 
Relatório do Plano 
de Ação da 
Biblioteca das 
Bibliotecas 
Escolares 
 
 
Relatórios do GAAF 
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Incentivar o acesso dos 
alunos ao gabinete de apoio 
ao aluno e à família (GAAF) 
 
OE6 
Desenvolver atividades de 
enriquecimento curricular 
(AEC) e de animação e apoio 
à família (AAAF), em parceria 
com a autarquia 
 
OE7  
Implementar o ensino-
aprendizagem do Português 
Língua Não Materna (PLNM) 
 
OE8 
Promover formação para 
pessoal docente e não 
docente sobre educação 
inclusiva 
 

E4-OC1/M5 
Participação ativa do GAAF na inclusão dos alunos na Escola. 
 
 
 
 
 
E4-OC1/M6 
Desenvolvimento de AEC e de AAAF. 
 
 
 
 
 
 
E4-OC1/M7 
Desenvolvimento de apoio ao estudo e atividades que 
reforcem o ensino-aprendizagem do PLNM. 
 
 
 
E4-OC1/M8 
Formação do pessoal docente e não docente para a educação 
inclusiva. 

N.º de ações 
desenvolvidas 
 
 
 
N.º de AEC e AAAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação 
dos alunos 
estrangeiros 
 
 
 
N.º de ações 

 
 
Formulários 
 
Relatório de 
avaliação do Plano 
de Formação 
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E4 OC2 
Reduzir o 
abandono escolar 
 
 

E4-OC2 
OE1 
Melhorar a participação dos 
encarregados de educação 
na vida da escola 
 

OE2 
Desenvolver atividades de 
apoio tutorial 
 

OE3 
Reforçar o apoio do diretor 
de turma junto dos alunos 
em risco de abandono 
escolar 
 

OE4  
Promover um trabalho 
articulado com a CPCJ e 
outros parceiros da 
comunidade, com vista ao 
combate ao abandono 
escolar 
 

OE5 
Desenvolver projetos 
promotores de inclusão, 
sobretudo junto dos alunos 
de etnia cigana 
 
OE6 
Promover o envolvimento 
dos SPO na redução do  
abandono escolar 

 
E4-OC2-M1 
Redução da taxa de abandono escolar. 
 
E4-OC2-M2 
Sensibilização dos pais/encarregados de educação para a 
importância da Escola na integração na vida ativa. 
 
E4-OC2-M3 
Desenvolvimento de atividades de apoio tutorial. 
 
E4-OC2-M4 
Ações reforçadas do diretor de turma.  
 
 
 
 
E4-OC2-M5 
Articulação com a CPCJ e outros parceiros. 
 
 
 
 
 
 
 
E4-OC2-M6 
Dinamização de vários projetos de inclusão, sobretudo junto 
dos alunos de etnia cigana. 
 
 
E4-OC2-M7 
Aumento do número de alunos atendidos pelo SPO 

 
Taxa de abandono 
escolar 
 
Nota: Não são 
considerados os 
alunos transferidos e 
os alunos que não se 
encontram na escola 
por decisões 
judiciais, por 
emigração ou 
nomadismo. 
 
N.º de alunos 
envolvidos 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de casos 
sinalizados 
 
 
N.º de projetos 
desenvolvidos 
 
 
 
N.º de entrevistas e 
de sessões de 
trabalho 

 
Dados MISI  
Relatórios de 
monitorização 
interna (GAI) 
 
 
 
 
Relatórios 
 
 
 
 
 
 
Relatórios do GAAF 
 
 
 
 
 
Relatórios de 
execução do Plano 
Anual de 
Atividades 
 
 
 
 
 
Relatórios do SPO 
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EIXO 5 – Lideranças 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E5 OC1 
 
Prestar um serviço 
educativo de 
qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E5-OC1 
 
OE1  
Estabelecer normas de 
atuação desenvolvendo 
políticas eficazes de gestão 
estratégica, administrativa, 
financeira e patrimonial 
 
OE2 
Promover a imagem do 
Agrupamento junto da 
comunidade educativa 
  
 
 
 
OE3 
Promover um circuito 
educativo de comunicação 
interna e externa 
 
OE4 
Munir o pessoal docente e 
não docente de 
competências que facilitem a 
gestão de conflitos 
 

 
 
E5-OC1-M1  
Estabelecimento de normas de atuação, de políticas eficazes 
de gestão estratégica, administrativa, financeira e patrimonial. 
 
 
 
 
 
E5-OC1-M2 
Organização de ações/eventos que promovam a imagem da 
Escola. 
 
E5-OC1-M3 
Definição de uma estratégia de promoção da imagem da 
Escola: jornais da região, Jonline, folhetos, página do 
Agrupamento, Feiras da Educação.  
 
E5-OC1-M4 
Criação de um circuito de comunicação interna e externa que 
seja eficaz e eficiente. 
 
 
E5-OC1-M5 
Integração de ações no Plano de Formação do Agrupamento 
que capacitem o pessoal docente e não docente de 
ferramentas para a gestão de conflitos. 

 
 
 
Grau de satisfação 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
desenvolvidas 
 
 
 
 
N.º de ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formulários 
Documentos 
internos diversos 

 
 
 
 
Relatórios de 
execução do Plano 
Anual de 
Atividades 
 
Jornais da região, 
Jonline, folhetos, 
página do 
Agrupamento, 
Feiras da educação 
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OE5 
Melhorar a qualidade dos 
espaços e equipamentos 
escolares 
 
 
 
OE6 
Rentabilizar os recursos 
humanos do Agrupamento 
 
OE7 
Elaborar um Plano de 
Formação do Agrupamento, 
em articulação com o Centro 
de formação e instituições 
parceiras 
 
OE8 
Elaborar manuais de atuação 
dos diferentes serviços 
 
 
 
OE9 
Desenvolver uma cultura de 
saúde e bem-estar 
 
OE10 
Promover a segurança nos 
espaços escolares 
 
OE11 
Promover atividades que 
envolvam a comunidade 

 
 
 
E5-OC1-M6 
Auscultação da comunidade educativa sobre os espaços a 
melhorar, de acordo com o orçamento da Escola. 
 
E5-OC1-M7 
Manutenção e melhoria dos espaços e equipamentos 
escolares. 
 
E5-OC1-M8 
Definição de estratégias de rentabilização dos recursos 
humanos entre as escolas do Agrupamento. 
 
 
E5-OC1-M9 
Elaboração do Plano de Formação com ações para docentes, 
pessoal não docente e pais/encarregados de educação. 
 
 
 
 
 
E5-OC1-M10 
Elaboração de manuais de atuação dos serviços. 
 
 
 
 
 
E5-OC1-M11 
Desenvolvimento de ações e atividades internas e com os 
parceiros, de forma articulada, que tenham que ver com a 
saúde e o bem-estar. 

Grau de satisfação 
 
 
 
 
 
Nº de ações 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
 
 
 
 
 
 
 
N.º de manuais 
 
 
 
 
 
N.º de 
ações/atividades 
 

 
Formulários 
Inquéritos 
 
 
 
Plano de Formação 
 
 
 
 
 
Formulários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Formação 
 
 
 
Documentos 
internos de gestão 
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escolar em torno de um 
objetivo comum. 
 
 
 
 
OE12 
Promover práticas de 
articulação entre os vários 
estabelecimentos de ensino 
do Agrupamento 
 
OE13 
Promover práticas de gestão 
participada, ouvindo alunos, 
docentes e não docentes 
 
OE14 
Promover o papel das 
lideranças intermédias na 
gestão pedagógica 
 
OE15 
Estabelecer protocolos com 
diversas instituições e com 
as Associações de Pais 

 
E5-OC1-M12 
Manutenção, vigilância e promoção de comportamentos 
cívicos. 
 
E5-OC1-M13 
Organização de atividades que fomentem o espírito de 
pertença ao Agrupamento. 
 
E5-OC1-M14 
Organização de cerimónias e atividades (Dia do Agrupamento, 
Dia do Diploma, dias comemorativos, etc.), prémios literários 
e artísticos e atividades agregadoras que deem uma marca 
identitária ao Agrupamento. 
 
E5-OC1-M15 
Dinamização de práticas de articulação entre os diversos 
estabelecimentos de ensino. 
 
 
 
 
E5-OC1-M16 
Promoção de práticas de gestão participada. 
 
 
E5-OC1-M17 
Estruturação de uma estratégia de atuação das lideranças 
intermédias na gestão pedagógica. 
 
E5-OC1-M18 
Desenvolvimento de ações com vista ao estabelecimento de 
parcerias e protocolos com instituições (autarquias, 
instituições de ensino superior, empresas, IPSS, associações, 
organismos públicos) e Associações de Pais. 

 
 
Grau de satisfação 
 
 
N.º de atividades 
 
 
 
 
N.º de ações 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação 
 
 
 
 
 
 
N.º de ações 
 
 
 
 
 
 
N.º de protocolos 

Relatório de 
execução do Plano 
Anual de 
Atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulários 
 
 
 
Documentos 
internos 
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EIXO 6 – Ensino à distância ou misto 

Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E6 OC1 
Envolver a 
comunidade 
educativa no 
ensino à distância 
ou misto  

E6-OC1 
 
OE1 
Promover uma boa 
comunicação entre todos os 
membros da comunidade 
 
OE2 
Dinamizar ações de 
formação sobre o ensino à 
distância ou misto 

 
E6-OC1-M1 
Estabelecimento de uma comunicação eficaz e eficiente entre 
todos. 
 
 
 
 
 
E6-OC1-M2 
Dinamização de ações de formação/atividades para 
professores, alunos, pais e encarregados de educação. 

 
 
 
 
Grau de satisfação 
da comunidade 
educativa 
 
 

 
 
Formulários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatórios 
 
 
 
 
 
 
Atas do conselho 
de turma 

E6 OC2 
Definir o papel das 
lideranças 
intermédias no 
acompanhamento 
do processo e nas 
orientações 
pedagógicas 

E6-OC2 
 
OE1 
Definir o papel dos diretores 
de durma, dos 
coordenadores de 
departamento, grupo e 
outros no processo e nas 
orientações pedagógicas 

 
E6-OC2-M1 
Participação ativa, no ensino à distância ou misto, dos diretores 
de turma, coordenadores de departamento e grupo e de todas 
as outras lideranças intermédias. 

E6 OC3 
Desenvolver 
metodologias de 
ensino-
aprendizagem 
inovadoras 

E6-OC3 
 
OE1 
Desenvolver metodologias 
de ensino-aprendizagem que 
promovam o papel ativo dos 
alunos e a sua autonomia 
 
 

 
E6-OC3-M1 
Realização de atividades letivas e não letivas inovadoras e 
compatíveis com o ensino à distância ou misto, promotoras da 
autonomia e do papel ativo dos alunos. 
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EIXO 7 – Autoavaliação para melhorar 
Objetivos 
centrais 

Objetivos estratégicos Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Meios de 

verificação 
E7 OC1 
Melhorar o 
desempenho de 
todos os 
intervenientes na 
Escola 

E7-OC1 
 

OE1 
Desenvolver 
práticas 
sistemáticas de 
autoavaliação 
 
OE2 
Desenvolver práticas 
sistemáticas de 
monitorização das metas 
implementadas  
 
OE3 
Adotar medidas e 
estratégias de 
melhoria que reflitam 
as conclusões da 
autoavaliação e 
da monitorização 

 
E7-OC1-M1 
No final de cada ano letivo, todos os eixos de ação devem 
ser objeto de autoavaliação. 
 
 
 
E7-OC1-M2 
No final de cada ano letivo, as metas implementadas devem 
ser objeto de monitorização. 
 
 
 
E7-OC1-M3 
Elaboração de planos de melhoria em resultado dos 
processos de autoavaliação e monitorização internas e de 
avaliações externas que venham a ocorrer. 

 
 

Eixos 
autoavaliados 
 
 
 
 
Metas monitorizadas 
 
 
 
 
Existência de 
plano(s) de melhoria 

 
 
Relatórios de 
autoavaliação 
 
Relatórios de 
monitorização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano(s) de 
melhoria 
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5. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) 

 

O Projeto Educativo é um documento estratégico do Agrupamento. Assim, a divulgação é fundamental 

para o envolvimento dos docentes, do pessoal não docente, dos alunos, pais/encarregados de 

educação, da autarquia e de outros parceiros. 

O conhecimento do Projeto Educativo reveste-se da maior importância no que se refere aos 

pais/encarregados de educação, para que estes possam, de forma esclarecida e consciente, escolher o 

Agrupamento para o percurso escolar dos seus educandos.  

Pelo exposto, a divulgação far-se-á no plano interno e no plano externo. 
 

Divulgação interna 

 Disponibilização do PE na página eletrónica do Agrupamento; 

 Divulgação do PE em reunião geral de professores; 

 Divulgação do PE junto de todos os professores, nas reuniões de departamento; 

 Divulgação do PE junto do pessoal não docente, num momento marcado para o efeito; 

 Disponibilização do PE aos encarregados de educação; 

 Divulgação do PE junto dos encarregados de educação aquando da receção na abertura 

do ano letivo e noutros momentos em que os pais vêm à escola; 

 Divulgação junto dos alunos, pelo diretor de turma, no início do ano; 

 Disponibilização do PE nas Escolas do Agrupamento. 

 

Divulgação externa 

 Disponibilização do PE na página eletrónica do Agrupamento; 

 Envio do PE à tutela e à autarquia; 

 Envio do PE aos parceiros do Agrupamento;  

 Divulgação das atividades na comunicação social e nas redes sociais. 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

 

Sem prejuízo das competências do Conselho Geral, previstas na alínea c), do ponto 1, do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 

2 de julho, a avaliação do Projeto Educativo será feita pela secção de acompanhamento dos 

documentos de orientação estratégica do Gabinete de Avaliação Interna (GAI) do Agrupamento de 

Escolas. 

Os relatórios desta avaliação serão comunicados ao Conselho Geral. 

A avaliação do Projeto Educativo visa medir o grau de concretização dos Objetivos e das Metas 

definidos, de forma a melhorar e aperfeiçoar o Projeto, ao longo da sua vigência. 

 
Quadro 12 - Critérios de avaliação do Projeto Educativo 

 

Critérios Em que consiste Questões orientadoras 

Relevância 

Avaliar em que medida os objetivos 

estabelecidos contribuem para resolver o 

problema ou aproveitar uma oportunidade 

identificada. 

Os objetivos estabelecidos 

contribuem para resolver os 

problemas do Agrupamento 

identificados? 

Coerência 

Avaliar em que medida a cadeia de objetivos 

se articula numa lógica meio/fim; 

Verificar se os recursos humanos, financeiros e 

o calendário são adequados à consecução dos 

objetivos. 

Os objetivos estão bem 

hierarquizados? 

Os meios e o tempo são 

coerentes com a ambição do 

Projeto? 

Eficácia 

Avaliar em que medida os resultados previstos 

no PE foram atingidos, quais os desvios 

verificados e sua justificação. 

Os objetivos estratégicos do 

projeto educativo foram 

alcançados? 

Quais os desvios verificados e 

porquê? 

 

Impacto 

 

Avaliar em que medida os objetivos centrais 

do Projeto Educativo foram alcançados. 

Os objetivos estratégicos foram 

alcançados? 

Quais as alterações que o Projeto 

Educativo produziu sobre o 

contexto socioeconómico e sobre 

a Escola? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O papel do Projeto Educativo e o nosso, enquanto professores, educadores e comunidade em geral, 

não é dirigir os jovens e as crianças, é, sim, orientá-los para a escolha de um caminho de sucesso. 

É um Projeto Educativo ambicioso, até utópico. É assim que o queremos. A história da evolução 

humana é a de uma busca de significado das coisas, nem sempre bem-sucedida, mas que progredirá 

inexoravelmente. 

Há pessoas que veem coisas que existem e dizem: “Porquê”?  

Há pessoas que veem coisas que ainda não existem e dizem “Porque não?”. 

Georges Bernard Show 

 

A nossa civilização, que é como uma cadeia da qual cada geração é um elo, foi construída graças 

àqueles que, ao longo dos anos, foram capazes de dizer “Porquê?” ou, melhor ainda, “Porque não?” 

Os primeiros questionam-se sobre o que já existe, os segundos veem o que ainda nem sequer tem 

existência. De todos é feito o Mundo. 

Desenvolver um Projeto Educativo é ter uma abordagem de escultor. Criar uma Escola de qualidade 

não é muito diferente de criar um cavalo alado a partir de um bloco de pedra. Basta olhar para as 

coisas que ainda não existem e dizer para nós próprios: “Porque não?”. 

Trabalhar com afinco e empenho, porque … 

“O sonho é ver as formas invisíveis 

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

Movimentos da esperança e da vontade, 

Buscar na linha fria do Horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte –  

Os beijos merecidos da Verdade.” 

 
Mensagem, Fernando Pessoa 
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