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I - Introdução 
 

“«Projeto Educativo» o documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento 

de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e 

as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe 

cumprir a sua função educativa” (cf. Decreto-Lei 75/2008, art.º 9.º, na redação atual dada pelo 

Decreto-Lei 137/2012, 2 de julho). Neste sentido, é o documento de planeamento institucional e 

estratégico do Agrupamento de Escolas de Trancoso, onde se abordam de forma clara, entre 

outros, a missão, a visão, os objetivos gerais e as metas da organização que orientam toda a sua 

ação educativa. Como instrumento orientador, requer o envolvimento de todos os agentes 

educativos e uma gestão estratégica orientada para o sucesso educativo e desenvolvimento local. 

“Uma ESCOLA de SABERES, de e para TODOS” é a máxima pela qual todos os intervenientes da 

comunidade educativa se devem pautar, por forma a tornar o Projeto Educativo viável. 

 

 

1 Visão 
 

É nossa pretensão ser um Agrupamento inovador, aberto e comprometido com a 

comunidade, local, regional, nacional e internacional tendo como base a liberdade, tolerância, 

responsabilidade, solidariedade, partilha e excelências, educando para o sucesso, inclusão e 

sustentabilidade, promovendo a qualidade de ensino/aprendizagem ambicionando um futuro 

promissor para os jovens.  

 

 

2 Missão 
 

Construir uma escola democrática, humanista e humanizada, aberta à diferença, 

eticamente irrepreensível, intelectualmente exigente e centrada na melhoria contínua. Assegurar 

aos alunos um ensino de elevada qualidade pedagógica e científica assente em saberes e valores, 
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que garantam o sucesso educativo e os prepare para o prosseguimento nos estudos, para a vida 

ativa no espaço nacional e internacional e para uma cidadania consciente. 

 

 

3 Princípios e valores 
 

Uma Escola que aceite, respeite, encontre soluções diferenciadas, eficazes e inclusivas para 

cada um, valorizando diferentes Saberes e Culturas, não se limitando a aceitar de forma passiva as 

“diferenças”, mas que se estruture por forma a gerar respostas educativas, sociais e 

organizacionais, construindo “Uma ESCOLA de SABERES, de e para TODOS”, regendo-se pelos 

seguintes princípios gerais: 

 

ü Inclusão 

ü Respeito 

ü Equidade 

ü Participação 

ü Transparência 

ü Democraticidade 

ü Responsabilidade 

ü Abertura ao exterior 

ü Solidariedade 

ü Autonomia 
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II - Caracterização do Agrupamento 
 

O AET foi constituído em 2010, resultando da fusão dos anteriores Agrupamentos de 

Escolas existentes no concelho, nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Trancoso e 

Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves com a Escola Secundária com 3.º ciclo, Gonçalo 

Anes Bandarra, onde está localizada a sua sede, abrangendo as 21 freguesias do concelho.  

O concelho de Trancoso integra o distrito da Guarda, a NUT II - Centro e NUT III - Beira 

Interior Norte e a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE). Com base 

nos dados recolhidos no site Pordata – Base de Dados Portugal Contemporâneo (Fundação 

Francisco Manuel dos Santos), a variação populacional tem vindo a registar de forma pronunciada 

uma evolução negativa, sendo o saldo natural de - 106 indivíduos no ano de 2017. A população 

residente tem vindo a diminuir progressivamente registando 9.141 indivíduos em 2017, em linha 

com a região onde este território se insere, caraterizando-se pela baixa densidade populacional, 

apenas 25,3 h/Km2 e pelo elevado índice de envelhecimento que tem vindo a aumentar de forma 

progressiva e se situa em 342,5%0. 

 

Mapa 1 – Enquadramento geográfico e administrativo do concelho de Trancoso. 
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Em resultado do exposto destaca-se a diminuição pronunciada do número de estudantes 

do ensino não superior que, no período de 2010 a 2020, decresceu 513 indivíduos, conforme a 

tabela 1, circunstância que, naturalmente, tem inúmeras implicações no que respeita à 

organização e planeamento educativo. 

No presente ano letivo, 2019/20, estão em funcionamento por tipologia, cinco jardins de 

infância, cinco escolas do ensino básico com primeiro ciclo, duas escolas do ensino básico com 

segundo e terceiro ciclos e uma escola do ensino secundário.  

 

Tabela 1- Evolução da população escolar no Agrupamento na última década. 

Ciclo 
Ano letivo 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Pré-Escolar 187 149 135 150 125 116 119 91 84 73 

1.º ciclo 327 330 326 305 288 276 240 220 198 203 

2.º ciclo 192 177 162 178 192 174 146 136 141 131 

3.º ciclo 
Regular 250 258 287 245 232 225 274 247 242 209 

PIEF 28 33 15 - - - - -  0 

 
CEF 17 8 - 21 - - - 22 9 0 

Vocacional - - - - 17 - - -  0 

Ensino 
Secundário 

Regular 218 211 185 193 177 200 168 148 134 149 

Profissional 59 48 35 12 - - -- -  0 

Total de alunos 1278 1214 1145 1104 1031 991 947 864 808 765 

A oferta educativa e formativa do Agrupamento de Escolas de Trancoso consiste na 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário regular. No 

presente ano letivo (2019-2020) a população escolar totaliza 765 crianças que correspondem aos 

alunos dos seguintes níveis de ensino: 73 da Educação Pré-Escolar (7 grupos), 203 do 1.º ciclo (14 

turmas), 131 do 2.º ciclo (7 turmas), 209 do 3.º ciclo (12 turmas) e 149 do ensino secundário (7 

turmas dos cursos científico-humanísticos – 4 turmas em ciências e tecnologias e 3 em línguas e 

humanidades. 
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Verifica-se um decréscimo de cerca de 40% se considerarmos o período compreendido 

entre 2010/11 e 2019/20. Se compararmos os dois últimos anos letivos, registou-se um ligeiro 

aumento no 1.º ciclo e no ensino secundário. Da totalidade dos alunos apenas 3% não possuem 

nacionalidade portuguesa e 42,5% beneficia de auxílios económicos da ação social escolar (ASE). 

Exercem a sua atividade no Agrupamento 119 docentes, dos quais 73 lecionam há mais de 

10 anos. 92% pertencem aos quadros, acima da média nacional (84,3%).  

O Pessoal Não Docente é composto por 74 assistentes operacionais e assistentes técnicos, 

1 psicóloga e 7 professores de AEC. 

O Agrupamento possui 3 bibliotecas escolares integradas na Rede Nacional de Bibliotecas 

Escolares, entre 2007 e 2009, com boas condições de espaço e equipamentos e uma dinâmica 

promotora do trabalho colaborativo promotor do sucesso escolar, mas com a necessidade de 

renovação e aquisição de equipamentos novos e crescimento da coleção. 

O Agrupamento pretende formar cidadãos conscientes, informados e participantes. Neste 

sentido, as escolas e as suas bibliotecas escolares têm como funções fundamentais desenvolver 

competências que permitam aos alunos acompanhar a sociedade onde a informação e o 

conhecimento científico e tecnológico se produzem a um ritmo acelerado. Tendo em mente O 

Manifesto da IFLA/UNESCO: a biblioteca escolar no ensino-aprendizagem para todos, as Diretrizes 

da IFLA/UNESCO e o Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares da Rede de Bibliotecas 

Escolares Nacional (RBE), a biblioteca é um centro de recursos vivo e dinâmico, estímulo cultural 

indispensável na escola e na comunidade. A biblioteca deve funcionar como um “íman” capaz de 

atrair até os que ainda não descobriram o prazer de ler. É sua missão desenvolver as literacias de 

forma articulada, contribuindo para a consecução das metas definidas neste PE.   

Assim, a biblioteca promove o trabalho de pesquisa e a produção de documentos em 

diferentes suportes e linguagens, facilita a aquisição de competências de informação, estimula o 

prazer da leitura e desenvolve hábitos de trabalho que conduzem à autonomia e ao gosto pelo 

saber ao longo da vida.  

As bibliotecas escolares desempenham, deste modo, uma função indispensável, quer no 

contexto das atividades específicas desenvolvidas no âmbito das várias disciplinas, quer no de 

projetos de natureza interdisciplinar ou transdisciplinar, recolhendo, tratando e disponibilizando 

todos os tipos de documentos (qualquer que seja a sua natureza e suporte) que constituem 

recursos pedagógicos, a fim de promover quer atividades culturais, quer a ocupação de tempos 
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livres e de lazer. As bibliotecas escolares podem e devem, deste modo, constituir um elemento 

essencial das políticas educativas (RBE e Plano Nacional de Leitura), no sentido de favorecer a 

melhoria da qualidade da educação, a construção de uma escola mais adaptada às necessidades 

dos alunos e às exigências da sociedade em que vivemos. Assim, os docentes têm à sua disposição 

sugestões do referencial Aprender com a biblioteca escolar e no Roteiro, bem como outras 

sugestões da RBE e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Realça-se a parceria 

com a Biblioteca Municipal que tem vindo a organizar diversas atividades dirigidas à comunidade 

escolar. 

A responsabilidade pela coordenação dos serviços da biblioteca deve estar a cargo de uma 

equipa que assegure as tarefas necessárias ao seu funcionamento. Esta equipa deve ser 

constituída por professores interessados, cujas competências passam pela preparação e 

divulgação das atividades de animação e formação. 

Assim propõe-se que seja constituída pelos docentes que já receberam formação, de áreas 

disciplinares diferenciadas para que sejam criados dispositivos que satisfaçam as necessidades dos 

utilizadores (alunos e demais professores) dotando-os de competências essenciais ao desempenho 

das suas funções. Após o exposto, esta equipa será composta por um coordenador e vários 

docentes. Para assegurar o pleno funcionamento da biblioteca das 8:30h às 17:30h serão ainda 

necessários dois assistentes operacionais, um com horário completo e outro com o remanescente. 

Bem como, alguns colaboradores como professores de TIC, Coordenadores de Departamento, 

Conselhos de Docentes, Coordenadores de Clubes, Coordenador do PNL, etc. 

É ainda necessária ampliação do fundo documental e a aquisição de diversos materiais de 

apoio às atividades a desenvolver pelo que alguns elementos da equipa e outros docentes se 

devem envolver em projetos e candidaturas que o possibilitem. O Agrupamento também terá que 

investir neste espaço, promovendo-o, de forma a garantir o acesso privilegiado dos alunos e de 

toda a comunidade a um conjunto alargado de documentos e recursos. 
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1 Resultados Académicos/ Sucesso Educativo 
 

Na Educação Pré-Escolar, a análise dos resultados apresentados permite concluir que todos 

os grupos manifestam uma boa evolução na aquisição de competências em todas as áreas de 

conteúdo, sendo as crianças avaliadas com resultados globalmente satisfatórios, nas 

aprendizagens e nos comportamentos e atitudes.  

Em relação aos outros níveis de ensino, os resultados académicos dos últimos quatro anos 

letivos são apresentados na tabela 2, analisadas as taxas de sucesso verificadas no AET em relação 

às médias nacionais. 

É, ainda, efetuada uma análise comparativa entre a avaliação interna e a avaliação externa 

(tabela 3). 

 

 

Tabela 2 – Taxa de sucesso entre 2015/2016 e 2018/2019 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Grau de Ensino UO Nac. Var. UO Nac. Var. UO Nac. Var. UO Nac. Var. 

1.º ciclo 97,2 96,2 + 98,2 96.9 + 98,3 97,1 + 99,0 97,8 + 

2.º ciclo 97 92,5 + 96,1 93,5 + 95,4 94,1 + 95,7 95,7 + 

3.º ciclo 88,7 89.2 - 84.2 91,0 - 92,4 91,4 + 95,9 93,7 + 

Ensino Secundário 82,7 81,7 + 87,1 82,0 + 87,4 82,8 + 95,4 84,4 + 

Fonte: ME MISI – Sistema de Informação do Ministério da Educação 
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Tabela 3 – Avaliação externa (alunos internos) entre 2015/2016 e 2018/2019. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Grau de Ensino UO Nac. Var. UO Nac. Var. UO Nac. Var. UO Nac. Var. 

3.
º c

icl
o Português 59 57 p 57 58 q 63 66 q 

Da
do

s a
in

da
 n

ão
 d

isp
on

ív
ei

s n
a 

pl
at

af
or

m
a 

Matemática 59 47 p 54 53 p 51 47 p 

En
sin

o 
Se

cu
nd

ár
io

 

História A 84 95 q 87 103 q 91 95 q 

Matemática A 125 112 p 128 115 p 133 109 p 

Português 108 108 = 114 111 p 106 111 q 

Biologia e Geol 83 102 q 92 103 q 85 109 q 

Filosofia 83 107 q 79 107 q 80 111 q 

Físico-Química 107 111 q 95 99 q 91 106 q 

Geografia A 97 113 q 101 110 q 120 116 p 

MACS 138 114 p 114 101 p 97 102 q 

Fonte: ME - IAVE – Instituto de Avaliação Educativa. PT 

 

As taxas de sucesso do AET apresentam uma variação geralmente positiva relativamente às 

taxas nacionais. 

Na avaliação externa vs. avaliação interna, o AET tem obtido, na sua globalidade, 

resultados próximos às médias nacionais1.  

Em anexo apresentam-se as taxas de sucesso e insucesso, por ano e disciplina, dos últimos 

quatro anos. 

 

 

 

 

 

 
1 Em anexo apresentam-se as taxas de sucesso e insucesso, por ano e disciplina, dos últimos quatro anos. 
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2 Potencialidades e Fragilidades da Unidade Orgânica 
 

Tendo por base a análise SWOT apresentada no projeto de intervenção do diretor levada a 

cabo de acordo com a recolha e reflexão do suporte documental do Agrupamento e a auscultação 

das opiniões da comunidade educativa, apresentam-se as seguintes potencialidades e fragilidades: 

 

Potencialidades 
Taxa real de pré-escolarização de 100%. 
Abandono escolar residual no último quadriénio. 
Rede Escolar de acordo com as necessidades da comunidade. 
Taxas de conclusão do ensino secundário acima da média nacional. 
Percentagem superior de percursos diretos de sucesso (37,7% de alunos que concluíram o ensino 
secundário sem reprovar) comparativamente a alunos do país que tinham um nível semelhante 
antes do ensino secundário. 
Taxa de retenção inferior à média nacional no 10.º e 11.º ano. 
Reduzido número de processos disciplinares. 
Existência de medidas de diferenciação pedagógica. 
Sucesso dos alunos valorizado, através da atribuição dos prémios de mérito. 
Critérios de avaliação, por ano e disciplina, divulgados e conhecidos pela Comunidade Escolar. 
Existência de três bibliotecas escolares com condições privilegiadas em termos de espaço e de 
equipamentos e organizadas para reforço do sucesso educativo. 
Utilização de tecnologias administrativas e educativas - Plataformas MOODLE, GIAE, página do 
AET, Facebook e Instagram utilizados pela Comunidade Educativa. 
A existência de um Sistema Integrado de Gestão para todo o Agrupamento. 
Corpo docente estável. 
Resposta à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 
através da implementação de medidas de apoio à inclusão e aprendizagem, ajustadas às suas 
características, em colaboração com os parceiros. 
Agrupamento dinâmico, aberto a projetos (nacionais e internacionais), a clubes, a atividades. 
Existência de projetos entre os vários níveis de ensino que contribuem para a sequencialidade 
pedagógica. 
Alguma Articulação entre os diferentes níveis de ensino. 
Associação de Pais presente e ativa. 
Valorização da dimensão artística, com impacto nas aprendizagens e vivências das crianças e dos 
alunos e com visibilidade da ação do Agrupamento no meio envolvente. 
Existência de plano de formação anual destinado ao pessoal docente e não docente promotor da 
melhoria do exercício das suas funções. em articulação com o centro de formação de associação 
de escolas, Guarda-1. 
Oferta escolar abrangente sequencial e articulada num único Agrupamento. 
Parcerias estabelecidas com diversas entidades públicas e privadas, na prossecução de ações que 
visem proporcionar uma formação integral. 
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Fragilidades 
Falta de um plano sistémico para melhorar os comportamentos e as atitudes dos alunos, de modo 
a garantir um ambiente propício ao desenvolvimento das aprendizagens. 
Desvio moderado, em algumas disciplinas, entre a avaliação interna e a avaliação externa. 
Desvalorização, por parte de alguns alunos, da escola e do que ela representa e pouca 
envolvência destes no seu processo de aprendizagem. 
Falta de hábitos de trabalho sistemático, numa percentagem considerável de alunos. 
Desvalorização por parte de alguns alunos e EE em relação aos deveres plasmados no Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar, e no RI. 
Dificuldades na mobilização de conteúdos apreendidos em anos/ciclos de ensino anteriores. 
Dificuldades em estabelecer relações entre conteúdos. 
Ausência de hábitos de leitura na maioria dos alunos. 
Dificuldades de produzir texto autonomamente. 
Défice considerável de cultura geral. 
Baixa criatividade. 
 

III - Finalidades do Projeto Educativo 
 

ü Promover uma efetiva articulação dos vários estabelecimentos e graus de ensino do 
Agrupamento; 

ü Estimular a participação e a envolvência da comunidade educativa; 

ü Contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

ü Proporcionar aos alunos uma Escola para todos que responda eficazmente a cada um; 

ü Proporcionar a aquisição de saberes e de vivências / experiências, de forma a capacitar e a 
integrar os alunos no prosseguimento de estudos ou na vida ativa; 

ü Promover atividades de desenvolvimento de valores de liberdade, tolerância, 
responsabilidade, solidariedade, partilha e excelência; 

ü Coordenar atividades, promovendo a interdisciplinaridade; 

ü Desenvolver as capacidades de diálogo e de participação conjunta; 

ü Otimizar os recursos (materiais e humanos) existentes; 

ü Envolver toda a Comunidade Educativa em atividades; 

ü Participar em atividades desenvolvidas pela Comunidade. 
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Domínio 1 - Resultados 
Subdomínio 1.1 – Resultados Académicos 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.1.1 
Manter/Melhorar 
os resultados 
académicos. 

1º CEB 97,8%  Manter as taxas de sucesso iguais 
ou superiores à média aritmética 
das taxas dos últimos 4 anos. 

Continuação da implementação das medidas de 
apoio, reforço e estímulo às aprendizagens; 
Trabalho colaborativo; 
Análise e reflexão conjunta em 
departamentos/grupos disciplinares sobre os 
resultados tendo em vista a definição de 
estratégias de melhorias (instrumentos, 
metodologias, avaliação); 
Desenvolvimento de diferentes modalidades de 
avaliação; 
Valorização da excelência e do mérito; 
Promoção de uma cultura de rigor e excelência. 

Taxa de sucesso 
interno; 
Tratamento 
estatístico dos 
resultados 
escolares. 

2º CEB 96,0% 
3º CEB 90,3% 
Ensino 
Secundário 

88,1% 

1.1.2 
Melhorar o 
desempenho 
escolar. 

Percentagem de 
alunos que transitam 
com um ou mais 
níveis inferiores a 
3/classificações 
negativos. 

Manter/ aumentar a 
percentagem de alunos que 
transitam e/ou ficam aprovados 
sem níveis/ classificações 
inferiores a 3/ 10, no respetivo 
ciclo de ensino. 
 
Manter/aumentar o número de 
alunos que concluem a 
escolaridade obrigatória. 

Reflexão participada com vista à criação e 
desenvolvimento de clubes temáticos e projetos 
de complemento curricular, que promovam a 
inclusão; 
Implementação de aulas coadjuvadas nas turmas 
cuja percentagem de negativas seja considerada 
relevante (25%); 
Articulação com os diferentes departamentos de 
práticas que promovam o gosto pela leitura; 
Participação em projetos diversificados que 
contribuam para o enriquecimento curricular e 
cultural de todos os intervenientes no processo 
de ensino e aprendizagem; 
Criação de salas de estudo para acompanhamento 
dos alunos, em todas as disciplinas. 

Pautas; 
N.º de docentes e 
discentes que 
participam em 
projetos. 
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Domínio 1 - Resultados 

Subdomínio 1.1 – Resultados Académicos 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.1.3 

Melhorar as 
médias dos 
exames nacionais 
do ensino básico 
e secundário. 

Discrepância entre as 
médias internas e os 
resultados obtidos 
pelos alunos nos 
exames nacionais, nos 
últimos 4 anos. 
 

Diminuir a diferença entre o valor 
médio atingido no Agrupamento e o 
valor médio nacional nos resultados 
alcançados nas avaliações externas. 
 
Aproximar a média de classificação 
de prova final/exame do 
Agrupamento à média nacional. 

Comunicação aos EE de informação sobre o 
processo da avaliação externa; 
Manutenção das aulas de preparação para 
exames; 
Monitorização do progresso dos alunos em 
função da análise comparativa entre os 
resultados obtidos na avaliação interna e nos 
exames nacionais. 

Tratamento 
estatístico dos 
resultados da 
avaliação interna e 
externa; 
Comparação das 
classificações 
internas com as 
externas; 
Dados fornecidos 
pelo JNE/IAVE. 

1.1.4 

Promover o 
envolvimento 
dos EE na vida 
escolar. 

Número de Pais/EE a 
participar em vários 
momentos da vida 
escolar. 

Aumentar o número de Pais/Família 
nas reuniões e em atividades do 
Agrupamento e na sugestão e/ou 
implementação de ações de 
melhoria. 
 
Promover o envolvimento dos EE na 
Implementação da Estratégia de 
Educação para a Cidadania de 
Escola. 

Receção aos alunos e Pais/EE, no início do ano 
letivo; 
Criação de espaços próprios para receber os 
EE na escola que os filhos frequentam; 
Corresponsabilização dos Pais/EE no 
acompanhamento do percurso escolar dos 
seus educandos; 
Dinamização de atividades que envolvam a 
participação dos EE/Associação de Pais; 
Definição de horários para reuniões com 
Pais/EE, articuláveis com os horários usuais de 
trabalho; 
Utilização da página eletrónica do 
Agrupamento, email, como instrumentos 
facilitadores da comunicação escola/família. 

Registos de 
presenças; 
Registos 
fotográficos/vídeos; 
Registos escritos; 
Monitorização. 
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Domínio 1 - Resultados 

Subdomínio 1.1 – Resultados Académicos 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.1.5 

Evitar o 
absentismo e 
abandono 
escolar. 

Número de faltas; 
Taxa de abandono 
escolar. 
 

Manter/diminuir as taxas de 
absentismo escolar. 
 
Atingir 0% de abandono escolar. 
 
Reduzir a percentagem de alunos 
que não conclui a escolaridade 
obrigatória. 

Promoção de atividades de orientação escolar 
e vocacional dos alunos; 
Implementação de projetos, clubes e 
atividades no PAA; 
Monitorização das taxas de escolarização e 
abandono escolar em parceria com as 
entidades envolvidas no processo de 
formação dos alunos. 
 

Taxas de 
abandono; 
Registo de faltas; 
N.º de alunos 
acompanhados 
pela CPCJ ou 
EMAEI; 
N.º de alunos 
sinalizados para o 
gabinete de 
Psicologia; 
N.º de alunos em 
risco que integram 
clubes/projetos. 

1.1.6 

Promover 
ofertas 
diversificadas 
com vista à 
prevenção do 
abandono. 

Projetos, clubes e 
atividades 
diferenciadas. 
 

Diversificar a oferta de projetos, 
clubes e atividades. 
 

Redução do insucesso académico, gerando 
percursos como o previsto no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho e do 
Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho; 
Ampliação da oferta formativa, 
nomeadamente nas atividades de 
enriquecimento do currículo, fazendo uso do 
reforço das parcerias, nomeadamente na área 
da cidadania. 

N.º de parcerias 
tendo em conta a 
prevenção do 
abandono; 
N.º de projetos, 
clubes e atividades 
propostos no PAA. 
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Domínio 1 - Resultados 
Subdomínio 1.2 – Resultados Sociais 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.1.7  

Garantir que 
todos os 
conteúdos 
curriculares são 
lecionados. 

Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar 
(OCEPE). 
 
Programas do Ensino 
Básico; 
Programas do Ensino 
Secundário. 

Cumprir o disposto nas OCEPE/ 
programas do Ministério da 
Educação. 
 
Garantir o cumprimento dos 
diversos programas. 
 
Implementar a componente do 
currículo Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
 

Monitorização e análise, do cumprimento dos 
programas, ao longo do ano; 
Promoção de iniciativas para o cumprimento 
integral dos programas garantindo a 
operacionalização das aprendizagens 
essenciais das diferentes disciplinas/áreas 
curriculares; 
Implementação do conjunto de competências 
e conhecimentos próprios da Cidadania e 
Desenvolvimento em convergência com o 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória; 

Dossiers e pastas 
individuais na 
Educação Pré-
Escolar; 
Sumários; 
Planificações; 
Registos dos grupos 
disciplinares em ata. 
 

1.2.1 
Melhorar o 
comportamento 
dos alunos. 

Número de ocorrências 
de comportamentos 
desajustados dentro e 
fora da sala de aula. 
 
Número de processos 
disciplinares. 

Reduzir o número de participações. 
 
Reduzir o número de processos 
disciplinares. 

Divulgação/conhecimento das normas do 
Regulamento Interno; 
Sensibilização da comunidade escolar para o 
cumprimento do Regulamento Interno; 
Implementação de coadjuvações que visem a 
melhoria do comportamento, em casos de 
turmas com evidentes problemas 
disciplinares; 
Definição de formas comuns de atuação pelos 
docentes e não docentes relativamente a 
comportamentos dos alunos; 
Promoção e corresponsabilização dos EE na 
vida escolar dos seus educandos; 

Atas; 
Monitorização do 
n.º e tipo de 
ocorrências;  
Monitorização do 
n.º de processos 
disciplinares. 
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Domínio 1 - Resultados 

Subdomínio 1.2 – Resultados Sociais 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.2.2 

Envolver a 
comunidade 
educativa na 
promoção de 
comportamentos 
corretos. 

Comunidade educativa 
pouco envolvida e 
responsabilizada. 

Envolver e responsabilizar os E.E por 
comportamentos incorretos dos seus 
educandos. 
 
Reforçar a autoridade do pessoal 
docente e não docente utilizando os 
mecanismos disponíveis. 
 
Valorizar atitudes e 
comportamentos adequados. 

Convidar a comunidade educativa a participar 
em projetos e iniciativas que possibilitem a 
sua integração, desenvolvimento de 
criatividade e atitudes cívicas. 
Criação de um quadro de mérito 
comportamental por turma. 

N.º de reuniões; 
Contactos 
efetuados. 
 

1.2.3 
Promover uma 
cultura de 
valores. 

Orientações 
Curriculares da 
Educação Pré-escolar 
(Área da Formação 
Pessoal e Social). 
 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania e 
Desenvolvimento do 
Agrupamento. 
 

Promover a educação para a 
cidadania responsável, interventiva e 
solidária. 
 
Dinamizar pelo menos uma atividade 
de solidariedade e cooperação, que 
envolvam a comunidade educativa 
local, regional, nacional ou 
internacional. 
 
Realizar, até final da vigência deste 
Projeto, pelo menos duas atividades 
anuais que promovam valores, 
comportamentos e estilos de vida 
saudáveis. 

Promoção de vivências de valores através da 
transversalidade entre as áreas de 
conhecimento; 
Promoção da cooperação entre os pares; 
Implementação de atividades assentes em 
códigos humanistas de democracia e 
igualdade. 

N.º de atividades 
desenvolvidas; 
Registos 
fotográficos/vídeos. 
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Domínio 1 - Resultados 

Subdomínio 1.2 – Resultados Sociais 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.2.4 

Promover a 
educação para 
a saúde, 
segurança e a 
educação 
ambiental. 

Número de alunos 
inscritos no Desporto 
Escolar; 
 
Ações desenvolvidas 
pelo PAPES. 
 

Colocar ecopontos em todas as escolas. 
 
Organizar pelo menos uma atividade, no âmbito 
de educação para a saúde. 
 
Realizar um simulacro de acidente por ano. 
 
Manter a eficácia da segurança e salubridade do 
Agrupamento. 
 
Aumentar a participação do número de alunos em 
atividades de saúde e sustentabilidade ambiental. 
 
Promover ações no âmbito da biblioteca escolar. 
 
Dar cumprimento aos domínios de Cidadania 
inscritos na Estratégia de Educação para a 
Cidadania do Agrupamento. 

Desenvolver atividades que visem 
promover comportamentos responsáveis e 
conscientes. 
Articular atividades do PAA/clubes e 
projetos com os domínios da Cidadania e 
Desenvolvimento. 
 
 

N.º de atividades 
desenvolvidas 
neste âmbito; 
Observação de 
mudanças 
comportamentais; 
Grelhas de 
articulação; 
Monitorização. 
 

1.2.5 

Valorizar o 
bom 
desempenho 
dos alunos. 

Número de alunos que 
obtiveram prémios de 
mérito nos últimos 4 
anos; 
 
Número de actividades 
do PAA promovidas 
pelos alunos. 

Aumentar o número de alunos que obtêm 
prémios de mérito. 
 
Promover pelo menos uma atividade no PAA com 
organização dos alunos. 
  
Promover a visibilidade do trabalho dos alunos 
junto da comunidade educativa. 

Revitalização dos espaços físicos da escola 
(interiores e exteriores); 
Promoção de reuniões de delegados e 
subdelegados de turma; 
Convite aos ex-alunos a partilhar as suas 
experiências, no Dia do Agrupamento; 
Publicitação do desenvolvimento de 
atividades realizadas pelos alunos 
(Facebook, comunicação social, etc…). 

N.º de prémios 
atribuídos; 
N.º de atividades 
propostas e 
realizadas pelos 
alunos; 
Registos e 
publicações. 
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Domínio 1 - Resultados 
Subdomínio 1.3 – Reconhecimento da comunidade 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.3.1 

Fortalecer o 
nível de 
identificação e 
satisfação por 
parte de toda a 
Comunidade 
Educativa. 

Número de atividades 
do PAA e eventos do 
Agrupamento com 
participação da 
Comunidade Educativa; 
 
Parceiros Identificados 
na Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania de Escola. 

Aumentar o número de participantes 
da Comunidade Educativa no PAA e 
eventos do Agrupamento. 
 
Obter resultados positivos de 
satisfação da Comunidade Educativa 
relativamente ao serviço educativo 
prestado pelo Agrupamento. 
 
Aumentar o grau de satisfação da 
comunidade educativa 
relativamente ao serviço educativo 
prestado pelo Agrupamento. 
 
Promover a participação dos 
parceiros na implementação da 
Estratégia de Educação para a 
Implementação da Cidadania de 
Escola. 

Desenvolvimento de atividades e projetos 
abertos à participação da Comunidade 
Educativa; 
Implicação e envolvimento dos parceiros no 
desenvolvimento das atividades; 
Aplicação de questionários de satisfação. 
 

Resultados dos 
questionários de 
satisfação; 
Monitorização. 
 

1.3.2 

Envolver os EE e 
Comunidade em 
geral na tomada 
de decisão. 

Fraco conhecimento 
dos direitos e deveres 
nas tomadas de 
decisão que a lei 
confere aos Pais/EE. 

Garantir um «portal» de informação 
atualizado, para Pais e EE, sobre os 
direitos nas tomadas de decisão que 
a lei confere. 
 
Aumentar o nível/grau dos EE e 
outros elementos da comunidade no 
processo de tomada de decisão. 

Reuniões do Conselho Geral; 
Reuniões de Pais com Diretores de Turma; 
Criação de caixas de sugestões; 
Reuniões de trabalho envolvendo elementos 
da comunidade na tomada de decisão; 
Informação a colocar na plataforma Moodle. 

Reuniões realizadas; 
N.º de Pais/EE 
presentes nas 
reuniões com 
Diretores de Turma; 
Sugestões 
contempladas. 
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Domínio 1 - Resultados 

Subdomínio 1.3 – Reconhecimento da comunidade 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

1.3.3 

Criar e reforçar 
circuitos de 
comunicação do 
Agrupamento e 
das atividades 
realizadas, junto 
da Comunidade 
Educativa. 

Falta ou desatualização 
do material informático 
das salas; 
Salão de festas sem 
equipamento de som; 
Falta de um auditório; 
Falta de salas 
equipadas com 
material multimédia. 

Equipar todas as salas com material 
informático. 
 
Adquirir um equipamento de som 
para o palco do polivalente. 
 
Equipar uma sala com material 
multimédia. 
 
Criar um anfiteatro equipado com 
material multimédia. 
 
Divulgar atividades desenvolvidas do 
Agrupamento nas plataformas 
informáticas e comunicação social. 

Utilização da página eletrónica do 
Agrupamento e do correio eletrónico como 
instrumentos facilitadores da comunicação 
escola/família; 
Procura de apoios financeiros e outros junto 
da comunidade educativa; 
Divulgação nos meios de comunicação social, 
redes socias, jornal escolar e outras 
plataformas informáticas. 
 

Novos 
equipamentos e 
salas equipadas; 
N.º de publicações; 
Utilização da 
informação da 
plataforma GIAE. 

1.3.4 

Consolidar e 
estabelecer 
parcerias locais, 
nacionais e 
internacionais 
nos diversos 
âmbitos sociais e 
educativos. 

Número de parceiros 
identificados (Câmara 
Municipal de Trancoso, 
Centro de Saúde, 
Bombeiros, Biblioteca 
Municipal…) 
 

Aumentar o número de projetos 
/actividades que envolvam 
parceiros. 
 
Continuar a implementar parcerias e 
protocolos com entidades diversas, 
locais e não locais, com o objetivo de 
criar condições para o 
desenvolvimento de projetos de 
âmbito escolar, cultural, desportivo 
e económico. 
 
Integrar o Programa Erasmus. 

Cooperação com a sociedade civil em projetos 
de âmbito cultural, desportivo, solidário ou 
outros; 
Elaboração de candidaturas ao Programa 
Erasmus. 

N.º de parcerias; 
Reuniões com os 
parceiros; 
Programa Erasmus. 
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Domínio 2 - Prestação de Serviço Educativo 

Subdomínio 2.1 – Planeamento e Articulação 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

2.1.1 

Melhorar a articulação 
vertical e horizontal de 
conteúdos e articulação 
intra e interciclos. 

Documento 
“Articulação Curricular 
Pré-Escolar /1.º CEB”; 
Reuniões de 
articulação vertical 
com o 1.º CEB; 
Reuniões de 
departamento. 
 
 
 

Aumentar as iniciativas de 
articulação vertical e horizontal; 
Realizar em conjunto atividades 
letivas por ano/ciclo. 
 
Incrementar um projeto que 
implique um DAC (domínios de 
autonomia curricular) por ciclo. 
 
Implementar uma reunião 
quinzenal das equipas 
pedagógicas por ano de 
escolaridade. 

Reuniões de Educação Pré-Escolar/1.º 
CEB; 
Inclusão no horário dos professores de 
um momento de articulação: vertical, 
horizontal, grupos turma, ano; 
Criação de tempos comuns nos horários 
dos docentes, com vista à realização de 
reuniões para execução de tarefas 
interdisciplinares; 
Reuniões de trabalho entre elementos 
das várias áreas; 
Planificação em conjunto de atividades 
letivas por ano/ciclo. 

Reuniões 
realizadas; 
Atividades 
interdisciplinares 
realizadas; 
Atividades 
interciclos 
realizadas. 

2.1.2 

Expandir as redes de 
trabalho colaborativo entre 
as áreas 
disciplinares/departamentos 
e as Bibliotecas Escolares. 

Atividades propostas 
pela Biblioteca, no 
âmbito da semana da 
leitura; 
Reuniões de 
departamento; 
Reuniões de grupo; 
Conselhos de turma. 
 
 

Usufruir das potencialidades da 
Biblioteca. 
 
Proporcionar uma atividade 
interdisciplinar por turma no 2.º 
e 3.º ciclos e ensino secundário. 
 
Aperfeiçoar a articulação das 
áreas disciplinares com as 
Bibliotecas Escolares. 
 
Realizar em conjunto atividades 
letivas por ano/ciclo. 

Reforço dos equipamentos TIC; 
Dinamização do trabalho colaborativo 
entre professores na consolidação e 
construção de boas práticas; 
Articulação das atividades do PAA com 
as Bibliotecas Escolares; 
Incremento do envolvimento da BE nos 
projetos da escola e no desenvolvimento 
curricular; 
Planificação em conjunto de atividades 
letivas por ano/ciclo. 
 

N.º de atividades 
organizadas em 
conjunto; 
Registos; 
Relatório de 
avaliação da BE no 
âmbito da RBE. 
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Domínio 2 - Prestação de Serviço Educativo 

Subdomínio 2.1 – Planeamento e Articulação 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

2.1.3 Sistematizar o trabalho 
colaborativo. 

Trabalho colaborativo 
nas reuniões de 
departamento. 

Construir uma base de dados de 
partilha com materiais didáticos. 
 
Criação de plataformas 
tecnológicas de trabalho 
colaborativo. 
 
Planificar atividades letivas por 
ciclo de âmbito colaborativo. 

Utilização de parte da reunião de 
departamento à sistematização do 
trabalho colaborativo; 
Uso do correio eletrónico, plataforma 
Moodle, etc.; 
Realização de formação para 
rentabilização dos meios TIC; 
Organização do trabalho docente com 
vista ao trabalho colaborativo. 

Atividades 
realizadas; 
Matrizes; 
Testes; 
Memorandos; 
Inquéritos; 
Monitorização. 

2.1.4 

Integrar características e 
heranças culturais do meio 
envolvente nas ações 
curriculares. 

Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar;  
Programas 
curriculares. 

Incrementar atividades que 
impliquem interação com o 
meio envolvente. 
 
Realizar pelo menos uma visita a 
um local do concelho ou distrito. 
 
Aproveitar os recursos humanos 
e materiais do meio onde a 
escola se insere. 

Realização de vários tipos de atividades 
integradoras com diferentes elementos 
da comunidade; 
Visitas de estudo; 
Trabalhos de pesquisa; 
Estabelecimento de contactos para trazer 
à escola elementos da comunidade que 
aportem conhecimentos em outras áreas 
e partilhem a sua experiência 
pessoal/profissional. 

N.º de atividades 
efetuadas; 
Registos 
fotográficos/vídeos; 
Publicações. 
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Domínio 2 - Prestação de Serviço Educativo 
Subdomínio 2.2 – Pratica de Ensino 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

2.2.1 
Promover estratégias 
inovadoras, que potenciem 
o sucesso educativo. 

Estratégias 
atualmente em 
aplicação. 

Envolver todos os agentes 
educativos com 
responsabilidades nas 
componentes letiva e não letiva. 
 
Incrementar 1 projeto no âmbito 
do DAC por ciclo. 
 
Disponibilizar aos alunos tempo 
letivo suplementar para 
esclarecimento de 
dúvidas/outros 

Planeando, agindo e avaliando; 
Aprofundamento e consolidação das 
diversas modalidades de apoio 
existentes: apoio educativo acrescido, 
tutorias, projetos de promoção do 
sucesso, coadjuvação, aulas de 
preparação para exame e tempo 
suplementar para o aluno no final de 
cada tempo letivo; 
Formação de docentes em áreas 
inovadoras; 
Criação de guiões de pesquisa por parte 
da BE. 

Estratégias 
inovadoras 
implementadas; 
Registos; 
N.º de projetos 
DAC; 
Inquéritos aos 
participantes; 
Apoios 
proporcionados. 

2.2.2 

Garantir a aplicação dos 
Critérios Gerais e dos 
Critérios Específicos de 
Avaliação. 

Documento “Critérios 
de Avaliação” do AET. 

Avaliar todos os alunos do 
Agrupamento aplicando os 
critérios de avaliação aprovados. 

Divulgação aos Pais/EE sobre os 
critérios gerais e específicos de 
avaliação; 
Aplicação dos meios de avaliação 
aprovados. 

N.º de crianças e 
alunos avaliados. 
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Domínio 2 - Prestação de Serviço Educativo 

Subdomínio 2.2 – Pratica de Ensino 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

2.2.3 Promover atividades de 
enriquecimento curricular. 

Ausência quase total 
de atividades de 
enriquecimento 
curricular (externas) 
para a educação pré-
escolar; 
Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular para o 1.º 
CEB; 
Atividades do PAA. 

Proporcionar aulas de educação 
física, de educação musical e 
natação para as crianças da 
educação pré-escolar. 
 
Promover AEC para todos os 
alunos do 1.º CEB. 
 
 

Criação de parcerias; 
Elaboração de trabalhos diversos; 
Visitas de Estudo; 
Pesquisas; 
Recurso às TIC. 
 

N.º de crianças 
abrangidas; 
N.º de aulas dadas; 
Atividades do PAA. 

2.2.4 Valorizar a dimensão 
artística. 

 Aplicação do definido 
nas Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-escolar 
(OCEPE) no domínio 
da Educação Artística 
e seus subdomínios. 
 

Contactar /observar /participar / 
aceder, pelo menos uma vez por 
ano, a uma manifestação 
artística. 
 
Oferecer diversas áreas artísticas. 
 
Dinamizar atividades, clubes e 
projetos que desenvolvam a 
componente artística do 
currículo. 

Promoção de visitas a museus, teatros, 
e património natural e construído; 
Exploração dentro da sala de várias 
formas de arte; 
Participação em projetos/clubes e 
atividades interdisciplinares. 
 

N.º de deslocações 
efetuadas; 
Disciplinas/Áreas 
oferecidas; 
N.º Alunos 
envolvidos; 
N.º Atividades 
desenvolvidas. 
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Domínio 2 - Prestação de Serviço Educativo 

Subdomínio 2.2 – Pratica de Ensino 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

2.2.5 

Promover uma inclusão 
efetiva dos alunos tendo 
em consideração as suas 
especificidades. 

Postulado nas 
Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-escolar 
(OCEPE); 
Alunos com apoio do 
grupo de Educação 
Especial. 

Promover a igualdade e a não 
discriminação. 
 
Promover ofertas educativas que 
respondam aos interesses e 
necessidades dos alunos. 
 
Proporcionar uma orientação 
escolar e vocacional aos alunos. 
 
Dinamizar o envolvimento da 
associação de estudantes. 
 
Aumentar o envolvimento dos 
alunos na vida da escola. 

Eliminação dos obstáculos e 
estereótipos no jardim de infância 
através de diálogos, observação de 
imagens e visualização de filmes; 
Diálogo com os Psicólogos da escola e 
outros técnicos especializados; 
Palestras/ sessões de esclarecimento de 
vertentes profissionais;  
Incorporação das atividades da 
associação de estudante no PAA. 

Registos escritos 
com as crianças; 
Testes 
psicotécnicos; 
N.º de atividades 
propostas pelos 
alunos. 

2.2.6 

Promover uma 
diferenciação pedagógica 
eficaz, quando necessária, 
a partir das respostas 
educativas existentes na 
escola. 

Aplicação do postado 
nas Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-escolar 
(OCEPE); 
Documentos da 
Equipa EMAEI. 

Conseguir que todas as crianças 
que necessitem, tenham acesso a 
pedagogias diferenciadas com 
técnicas especializadas 
(terapeuta da fala, terapeuta 
ocupacional, psicólogo(a), …). 
 
Garantir o sucesso educativo de 
todas as crianças envolvidas. 

Utilização de metodologias ativas e 
participativas envolvendo as crianças; 
Aplicação de medidas universais e 
seletivas; 
Viabilização dum plano de respostas 
adequadas às dificuldades apresentadas 
pelos alunos, na vertente social, 
económica, psicológica e emocional. 

N.º de crianças 
apoiadas; 
Taxas de sucesso 
N.º de suplementos 
alimentares; 
N.º de casos 
apoiados pelo: 
SPO, CAA, CPCJ. 
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Domínio 3 – Liderança e gestão 
Subdomínio 3.1 – Liderança 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

3.1.1 

Desenvolver uma 
liderança 
organizacional 
que estimule a 
responsabilidade 
individual e 
coletiva e o 
espírito de 
partilha. 

 Apostar no desenvolvimento das 
lideranças intermédias e na 
colaboração entre os diversos 
órgãos com vista ao reforço do 
trabalho colaborativo, da partilha 
de experiências e do sucesso dos 
alunos. 

Valorização das lideranças intermédias, de 
modo a que os coordenadores assumam um 
papel mais interventivo; 
Promoção de reuniões de sensibilização das 
lideranças intermédias com vários grupos de 
trabalho com vista ao bom funcionamento da 
instituição; 
Desenvolvimento do trabalho colaborativo e 
cooperativo no sentido da construção de 
práticas profissionais de qualidade nas várias 
estruturas delegando estas funções às 
lideranças intermédias. 

 

3.1.2 

Promover a 
abertura do 
Agrupamento à 
comunidade. 

 Implementar parcerias e protocolos 
com entidades da região com o 
objetivo de criar condições para o 
desenvolvimento de projetos 
nacionais ou internacionais em 
diversas áreas, com vista ao sucesso 
educativo. 
 

Divulgação e valorização da oferta educativa 
da escola, tendo em consideração as 
necessidades dos alunos e as realidades 
sociais; 
Desenvolvimento de atividades que 
conduzam a uma maior aproximação à 
comunidade; 
Colaboração com entidades e instituições 
para o estabelecimento de protocolos e 
parcerias. 

N.º de ações 
desenvolvidas. 

 

 

 



“Uma ESCOLA de SABERES de e para TODOS.” 

28 
	 Projeto	Educativo	

	 																				2020-2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																												 
 
 

 

Domínio 3 – Liderança e gestão 
Subdomínio 3.1 – Liderança 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

3.1.3 
Promover a 
segurança do 
Agrupamento. 

 Manter a eficácia da segurança e 
salubridade do Agrupamento. 
 

Realização de exercícios de simulação anuais 
para aferir das normas e procedimentos 
constantes do plano de segurança; 
Monitorização anual da qualidade/oferta do 
refeitório e do bar; 
Vistoria das instalações e dos equipamentos; 
Realização de palestras sobre segurança e/ou 
suporte básico de vida. 
 

Graus de satisfação 
de docentes, 
discentes e 
assistentes 
operacionais 
relativamente às 
instalações, 
equipamentos e 
condições de 
segurança. 
Comportamento da 
comunidade escolar 
durante os 
simulacros. 

3.1.4 

Promover o 
envolvimento e 
responsabilização 
dos Pais/EE no 
percurso escolar 
e no sucesso 
educativo dos 
seus educandos. 

 Melhorar a qualidade da 
participação dos EE no processo 
ensino/aprendizagem. 
 
Reforçar medidas de prevenção do 
insucesso e da indisciplina em 
articulação com a associação de 
Pais/EE. 

Promoção de eventos visando o 
estreitamento de relações entre o 
Agrupamento e a família; 
Integração no PAA de ações em parceria com 
a Associação de Pais, de modo a incentivar a 
sua participação na vida do Agrupamento; 
Convite os Pais/EE para a dinamização de 
ações da sua competência e de interesse 
para a formação académica e pessoal dos 
seus educandos; 
Sensibilização dos Pais/EE para a necessidade 
de os seus educandos investirem na 
aprendizagem. 

N.º de ações 
realizadas. 
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Domínio 3 – Liderança e Gestão 
Subdomínio 3.2 – Autoavaliação e melhoria 

Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

3.2.1 

Aferir o grau de 
satisfação dos 
utentes em relação 
ao nível de 
atendimento e da 
qualidade do 
serviço prestado 
pelos serviços do 
Agrupamento. 

 Aumentar a satisfação quanto às 
orientações tomadas pela Gestão, 
tendo em conta as pessoas e o seu 
bem-estar. 
 
Tornar os serviços administrativos 
mais eficazes, dinâmicos e 
resilientes. 

Aplicação de questionários de satisfação; 
Criação de um espaço físico ou digital para 
recolha de sugestões/reclamações relativas 
aos serviços do Agrupamento; 
Aplicação de inquéritos à comunidade 
educativa, para avaliar o PAA. 

Índice de satisfação 
da comunidade em 
relação aos serviços 
do Agrupamento 
(atendimento, 
funcionamento e 
clima de escola…) 

3.2.2 

Desenvolver 
políticas de gestão 
estratégica, 
patrimonial, 
administrativa e 
financeira. 

 Assegurar a coerência da gestão 
financeira. 
 
Manter atualizado o inventário e o 
cadastro dos bens móveis e 
imóveis do Agrupamento. 

Otimização de gastos sem prejuízo do 
funcionamento das escolas; 
Gestão do orçamento privativo; 
Gestão do crédito global da escola, para se 
assegurar o desempenho eficaz dos cargos e 
as funções inerentes às estruturas de 
administração e gestão, de coordenação de 
ciclo, de orientação educativa, de apoios 
educativos e de atividades extracurriculares; 
Organização e atualização do inventário e do 
cadastro dos bens móveis e imóveis do 
Agrupamento; 
Supervisão e manutenção dos 
equipamentos. 

Execução 
orçamental do 
Agrupamento; 
Índice de 
atualização do 
inventário e 
cadastro. 
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Domínio 3 – Liderança e Gestão 

Subdomínio 3.2 – Autoavaliação e melhoria 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

3.2.3 

Promover um plano 
de 
incentivo/motivação 
e de formação do 
pessoal docente e 
do pessoal não 
docente. 

 Aumentar o número de formações 
internas e externas, direcionadas 
para o desenvolvimento de 
competências do pessoal docente 
e não docente. 

Apresentação de um plano de formação 
anual que responda às reais necessidades 
dos docentes e assistentes operacionais; 
Levantamento anual das necessidades de 
formação do corpo docente e não docente 
para a elaboração de um plano de formação 
com ofertas mais eficazes. 

N.º de iniciativas/ 
ações; 
N.º de participantes 
nas ações. 

3.2.4 

Promover a política 
comunicacional 
interna e o circuito 
informativo, de 
modo a garantir a 
difusão dos dados 
relevantes. 

 Aumentar a eficácia dos circuitos 
de informação e comunicação 
interna e externa. 

Atualização da página do Agrupamento, nos 
vários formatos eletrónicos; 
Otimização da comunicação por correio 
eletrónico com os intervenientes da 
comunidade educativa. 

 

3.2.5 

Comunicar a visão, 
missão, valores, 
princípios 
orientadores e 
objetivos 
estratégicos e 
operacionais à 
comunidade 
escolar. 

 Envolver a comunidade escolar no 
conhecimento, colaboração e 
aplicação dos diversos documentos 
estruturantes do Agrupamento. 

Divulgação dos documentos orientadores do 
Agrupamento à comunidade educativa; 
Promoção da participação ativa, responsável 
e crítica dos alunos nos diferentes 
órgãos/estruturas educativas. 

Índice de 
conhecimento do 
PE e do RI pelos 
Pais/EE, e 
comunidade 
educativa. 
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Domínio 3 – Liderança e Gestão 

Subdomínio 3.2 – Autoavaliação e melhoria 
Objetivos Ponto de Partida Metas Estratégias Indicadores 

3.2.6 
Implementar a 
autoavaliação do 
Agrupamento. 

 Consolidar uma prática de 
autoavaliação do Agrupamento. 
 
Refletir sobre as conclusões da 
autoavaliação no planeamento, na 
organização e nas práticas 
profissionais. 
 
Maximizar os benefícios da 
autoavaliação: manter os pontos 
fortes reforçando-os, e melhorar os 
pontos fracos. 
 
Controlar as ações de melhoria 
com base nos indicadores da 
avaliação externa. 

Constituição de uma Equipa de Avaliação 
Interna; 
Integração de uma instituição externa 
(amigo crítico) no processo de avaliação 
interna; 
Apreciação dos resultados, de modo a 
facilitar a reflexão sobre soluções 
organizativas, funcionamento dos serviços e 
atividades realizadas, no sentido de 
melhorar ou reajustar práticas e 
procedimentos organizativos; 
Atualização/reformulação dos 
procedimentos e instrumentos de recolha 
de informação utilizados pela equipa de 
autoavaliação; 
Elaboração de planos de melhoria que 
contenham as ações que a escola se 
compromete a realizar nas áreas 
identificadas na avaliação externa como 
merecedoras de prioridade na melhoria. 

N.º de Planos de 
ação para a 
melhoria; 
Resultados do 
Agrupamento em 
comparação com os 
resultados 
nacionais. 
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IV – Monitorização, avaliação e divulgação do PE 

 
O Projeto Educativo é um documento dinâmico que requer uma avaliação sistemática e 

eventuais reformulações. A monitorização e avaliação têm como objetivo de analisar o impacto 

das medidas implementadas e o sucesso dos resultados obtidos. Os resultados devem ser 

partilhados com os diferentes agentes da comunidade educativa, visando uma adequação da ação 

à dinâmica da realidade do Agrupamento e às metas que se pretendem alcançar. 

 

Momentos de monitorização: 

No final de cada ano letivo, em forma de relatório que incorpore informação saída da 

avaliação interna realizada e de outros documentos. 

 

A monitorização do Projeto Educativo deverá considerar os seguintes aspetos: 

− O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas; 

− A forma como os restantes documentos estratégicos do Agrupamento ajudaram a 

concretizar os objetivos e as metas; 

− Os obstáculos à sua concretização e formas de superação; 

− Os ajustamentos a efetuar. 

 

Momento de avaliação: 

No final do período de vigência, em forma de relatório final. 

 

A avaliação do Projeto Educativo deverá considerar os seguintes aspetos: 

− Grau de conhecimento do Projeto Educativo por parte da comunidade escolar; 

− Conformidade do plano anual/plurianual de atividades com o Projeto Educativo; 

− Análise do relatório da avaliação do final de cada ano; 

− Análise do relatório final de execução do plano anual/plurianual de atividades de cada ano; 

− Grau de participação dos Pais/EE na vida escolar dos alunos, nomeadamente ao nível de 

contactos com os diretores de turma/titulares de turma/educadores; 

− Análise do relatório da equipa de autoavaliação e respetivo plano de melhoria; 
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− Análise dos mecanismos promotores da articulação curricular entre os vários ciclos de 

ensino; 

− Os obstáculos à sua concretização e formas de superação. 

 

Plano de divulgação 

A divulgação do Projeto Educativo é da responsabilidade do Diretor, esta será feita:  

− A toda a comunidade, através do Conselho Geral e no portal web do Agrupamento; 

− A todos os alunos, através dos diretores de turma e professores titulares de turma e da 

associação de estudantes; 

− A todo o pessoal docente e não docente, pelo Diretor e pela sua equipa, em reunião geral 

e através do CP; 

− A todos os Pais/EE, pelos diretores de turma e professores titulares de turma, em reuniões 

com aqueles e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
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Documentos que fazem parte do Projeto Educativo: 
 

— Critérios gerais de constituição de turmas; 

— Documento de Organização do Ano Letivo; 

— Plano Anual / Plurianual de atividades; 

— Regulamento Interno; 

— Critérios gerais e específicos de avaliação; 

— Plano de melhoria resultante da avaliação interna. 
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ANEXOS 
 

TAXA DE SUCESSO/INSUCESSO POR ANO DE ESCOLARIDADE (2015/2016 a 2018/19) 

 

Anexo 1 – 1.º CEB 
ANOS DE 

ESCOLARIDADE 
SUCESSO INSUCESSO 

15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 
1.ºANO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
2.ºANO 90,1% 94,7% 96% 96,2% 9,9% 5,3% 4% 3,8% 
3.ºANO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
4.ºANO 98,8% 98,4% 97,3% 100% 1,2% 1,6% 2,7% 0% 
TOTAL – 1.º CICLO 97,2% 98,3% 98,3% 99,05% 2,8% 1,7% 1,7% 0,95% 

 

Anexo 2 – 2.º CEB 

DISCIPLINAS SUCESSO INSUCESSO 
15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

PORTUGUÊS 87,6% 87,9% 89,8% 87,6% 12,4% 12.1% 10,2% 12,4% 
INGLÊS I 81,5% 80,3% 80% 85,4% 18,5% 19,7% 20% 14,6% 
INGLÊS II 65,7% 84,6% 77,6%  34,3% 15,4% 22,4%  
HGP 90,6% 92,2% 88,2% 93,4% 9,4% 7,8% 11,8% 6,6% 
MATEMÁTICA 81,8% 83,0% 79,5% 86,7% 18,2% 17% 19,5% 15,3% 
CNA 95,9% 96,5% 93,7% 97,1% 4,1% 3,5% 6,3% 2,9% 
EDV 99,4% 98,6% 100% 98,5% 0,6% 1,4% 0% 1,5% 
ETL 99,4% 100% 100% 100% 0,6% 0% 0% 0% 
EM 100%    0%    
EDM 100% 100% 100% 98,5% 0% 0% 0% 1,5% 
EDF 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
EMRC 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 
FC 100% 97,9% 100% 100% 0% 2,1% 0% 0% 
PLNM 100% 100%   0% 0%   
TIC    100%    0% 
CIDADANIA    98,5%    1,5% 
TOTAL 2.º CICLO 93% 93,9% 92,4% 95,7% 7% 6,1% 7,6% 4,3% 
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Anexo 3 – 3.º CEB 

DISCIPLINAS SUCESSO INSUCESSO 
15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

PORTUGUÊS 88,6% 84,7% 89,3% 93,3% 11,4% 15,3% 10,7% 6,7% 
INGLÊS LE I 81,4% 77,6% 86,4 84,3% 18,6% 22,4% 13,6% 15,7% 
INGLÊS II 100%    0%    
FRANCÊS LE II 89,4% 81% 95,8 90,6% 10,6% 19% 4,2% 9,4% 
FRANCÊS II 71,4%    28,6%    
ESPANHOL LEII 100% 96% 100 100% 0% 4% 0% 0% 
HISTÓRIA 82,5% 81,9% 91,5 94,6% 17,5% 18,1% 8,5% 5,4% 
GEOGRAFIA 91,5% 87,7% 96,2 96,9% 8,5% 12,3% 3,8% 3,1% 
MATEMÁTICA  68,2% 70,4% 72 77,1% 31,8% 29,6% 28% 22,9% 
CNA 94,3% 85,4% 93,6 96% 5,7% 14,6% 6,4% 4% 
FÍSICO-QUÍMICA 77,7% 63,7% 85,1 86,5% 22,3% 36,3% 14,9% 13,5% 
EDV 100% 99,2% 99,2 100% 0% 0,8% 0,8% 0% 
TIC 100% 89,4% 94,5 99,3% 0% 10,6% 5,5% 0,7% 
ETL 100% 98,2% 100  0% 1,8% 0%  
EM 100%  100 100% 0%  0% 0% 
EDF 100% 99,6% 100 100% 0% 0,4% 0% 0% 
EMRC 100% 100% 100 100% 0% 0% 0% 0% 
FC  100% 96,2% 97,5 100% 0% 3,8% 2,5% 0% 
PLNM 100% 100% 100 100% 0% 0% 0% 0% 
ART  100% 100 100%  0% 0% 0% 
APC  100% 100 100%  0% 0%  
ETL  100%    0%  0% 
OFA   100    0%  
CIDADANIA    98,5%    1,5% 
MATEMÁ. Reforço    100%    0% 
TOTAL 3.º CICLO 91,8% 90,1 95,3 96,1% 8,2% 9,9 4,7% 3,9% 

 
A Turma CEF formada por vinte alunos. Um aluno ficou retido por excesso de faltas e três 

alunos foram excluídos por excesso de faltas. 

A taxa de sucesso foi 100% em todas as disciplinas. 
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Anexo 4 – ES (Ensino Secundário) 
 

DISCIPLINAS SUCESSO INSUCESSO 
15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

PORTUGUÊS 98,2% 91,1% 98,2%  1,8% 8,9% 1,8%  
INGLÊS  100% 92,5% 97,9%  0% 7,5% 2,1%  
FILOSOFIA 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
EDF 100% 99,4% 100%  0% 0,6% 0%  
BIOLOGIA 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
GEOGRAFIA C 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
MATEMÁTICA A 90% 81,9% 87%  10% 18,1% 13%  
QUÍMICA 100% 100%   0% 0%   
BIOLOGIA GEOLOGIA 100% 98,5% 100%  0% 1,5% 0%  
PSICOLOGIA 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
FÍSICO-QUÍMICA 91,4% 85,1% 100  8,6% 14,9 0%  
EMRC 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
HISTÓRIA A 100% 98,3% 100%  0% 1,7% 0%  
ING C 100%    0%    
GEOGRAFIA A 100% 100% 100%  0% 0% 0%  
MACS 95,2% 88,5% 90,9%  4,8% 11,5% 9,1%  
FÍSICA   100%    0%  
TOTAL SECUNDÁRIO 98,4% 95,7% 98,3%  1,6% 4,3% 1,7%  

 

 

 

 

 

 


