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“[…] a força dos meus sonhos é tão forte, 

que de tudo renasce a exaltação 

e nunca as minhas mãos ficam vazias.” 

 

 in Sophia de Mello Breyner, Antologia Poética [1ª. Ed., Coimbra 

1944], Lisboa, Assírio & Alvim, 2015, p. 61 
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Elenco das siglas utilizadas ao longo do documento  

AAAF – Atividades de animação e apoio à Família 

AEC – Atividades de enriquecimento Curricular 

AEA- Agrupamento de Escolas de Arronches 

APEE – Associação de Pais e Encarregados de Educação 

CA – Contrato de Autonomia 

CAF- Common Assessment Framework 

CARE- Casa de Acolhimento Residencial Especializado 

CMA- Câmara Municipal de Arronches 

CBES- Centro de Bem Estar Social 

C.P. – Conselho Pedagógico 

C.T. - Conselho de Turma 

DT – Diretor de Turma 

EAE – Equipa de avaliação interna 

EBNªSªLUZ – Escola Básica Nossa Senhora da Luz 

EE - Encarregados de Educação 

EV – Educação Visual 

ET – Educação Tecnológica 

GNR – Guarda nacional Republicana 

GETIC – Grupe Equipa Tic 

IDS - Índice de Desenvolvimento Social 

IP - Intervenção Precoce 

JFA – Junta de freguesia de Assunção 

JFB – Junta de freguesia do Barulho 

JFE – Junta de freguesia de Esperança 

JIE – Jardim de Infância De Esperança 

NEECP-Necessidades Educativas Especiais de Caracter Permanente 

PAE – Plano de Ação Estratégica 

PAM – Plano de ação de Melhoria 

PE – Projeto Educativo 

PEA – Projeto Educativo do Agrupamento 

PF – Plano de Formação 

PID – Projeto de Intervenção da Diretora 

PNC – Plano Nacional do Cinema 

PNL – Plano Nacional da leitura 

PNPSE- Plano nacional de promoção do sucesso Escolar 

PT - Projeto Turma 

RI – Regulamento Interno 

SEE – Serviço de Ensino Especial 

SM – Sala de Música 

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 
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Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade 

na construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. (…) Uma via que conduza a um 

desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, fazendo recuar a pobreza, a exclusão 

social, a violência, as incompreensões, as opressões, as guerras...  

(UNESCO, 2010) 

1. Introdução 

A educação é um dos principais motores do desenvolvimento social e 

económico das sociedades. Estende-se da educação do pré-escolar até ao ensino 

superior, incluindo o ensino técnico e profissional e de formação, a educação não-

formal e de alfabetização. A aposta concentra-se em aumentar a equidade e o acesso 

ao ensino, melhorando a sua qualidade e garantindo que a educação desenvolve 

conhecimentos e competências que permitam enfrentar os desafios do século XXI. 

Procura-se uma Escola que, num contexto de cortes orçamentais, assegure uma 

oferta educativa diferente e de qualidade, que promova a liberdade de ensino e o uso 

de pedagogias inovadoras e diferenciadas que respondam às necessidades dos alunos 

e a aprendizagens específicas. Uma oferta educativa com programas e aprendizagens 

inovadoras focada em competências estruturantes será a resposta para uma 

escolaridade obrigatória de doze anos.  

Uma escola que generalize as práticas colaborativas de trabalho entre os diferentes 

órgãos e estruturas da escola na procura de práticas pedagógicas e curriculares 

inovadoras, que atendam à realidade da comunidade escolar e aos contextos 

económicos, empresariais e sociais, que dote todos os alunos, de novas competências 

de aprendizagem ao longo da vida em áreas como as tecnologias da informação, língua 

estrangeira, cultura tecnológica, inovação e criatividade, empreendedorismo e 

competências sociais.  

A estreita ligação das novas tecnologias a todas as áreas do saber, é um imperativo 

para o aprofundamento da cooperação, articulação curricular e territorialização do 

currículo, através do desenvolvimento de projetos experimentais inovadores, de 

caráter global, que motivem os alunos, promovam o raciocínio, a autonomia, a 

aprendizagem pela descoberta e a investigação científica de contextos reais e 

quotidianos na resolução de eventuais problemas. 

Os novos desafios que se colocam à educação e à reformulação das práticas e 

processos pedagógicos, exigem um trabalho de maior articulação entre os docentes 

nos contextos das várias estruturas de coordenação pedagógica, uma gestão flexível e 
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transdisciplinar do currículo. Estas técnicas pedagógicas ativas centram-se no aluno, 

que é o agente da própria aprendizagem, cabendo ao professor organizar e orientar as 

aprendizagens, num ambiente de trabalho propício às aprendizagens e ao 

desenvolvimento de competências 

Uma abordagem em torno de grandes temas globais em que partindo da 

questão-problema os alunos deverão ser orientados para atividades de cariz 

experimental e de investigação, significativas e motivadoras. De acordo com o seu 

perfil, o aluno deve mobilizar de forma resiliente, competências chave e 

conhecimentos em novas funções e contextos. Este perfil inclui como é óbvio uma 

base humanista e de promoção do desenvolvimento sustentável.  

 

A qualidade do ensino na sala de aula deve ser o maior objetivo político e estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

O que sabemos dos lugares é coincidirmos com eles durante 

 um certo  no tempo no espaço que são . O lugar estava ali, a pessoa apareceu,  

depois  a pessoa partiu, o lugar continuou,  

o lugar tinha feito a pessoa, a pessoa havia transformado o lugar.” 

                                                                                                                                                                                                             José Saramago 
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2. Missão, visão, valores e princípios                                                        

 

2.1 Missão                                                                                                                              

Prestar à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma 

resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico 

da ESCOLA e promovendo uma atitude positiva e cooperante. 

 

2.2 Visão 

Ser uma escola com forte identidade, excelência educativa e qualidade de 

ensino, onde o reconhecimento do mérito, o estímulo à inovação, o espírito integrador 

e a responsabilidade social sejam o seu contexto distintivo. 

 

2.3 Valores 

A ação do AEA deve sustentar-se nos seguintes valores:  

 Promoção da cidadania responsável, da solidariedade e do respeito potenciando as 

capacidades de cada um;  

 Persistência no sucesso escolar e profissional de todos;  

 Incentivo ao rigor, exigência e valorização do trabalho realizado;  

 Diversificação da oferta formativa de forma a promover a formação integral dos 

alunos;  

 Valorização do mérito e do esforço;  

 Envolvimento efetivo da comunidade na vida da escola;  

 Partilha de responsabilidades. 

 

 

2.4 Princípios 

No funcionamento geral do AEA e na atuação individual de cada um, entre outros, 

serão observados os seguintes princípios:  

 

•  Princípio do Serviço Público: exercício de funções ao serviço exclusivo da 

comunidade educativa, prevalecendo sempre o interesse público sobre os 

interesses particulares ou de grupo;  

•  Princípio da Legalidade: atuação em conformidade com os princípios constitucionais 

e de acordo com a lei e o direito;  
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•  Princípio da Justiça e Imparcialidade: exercício das funções, tratando de forma justa 

e imparcial todos os elementos da comunidade educativa; 

•  Princípio da Igualdade: atuar tendo presente o respeito por toda a comunidade 

educativa  

•   Princípio da Colaboração e Boa-fé: colaboração e Boa-fé na conduta das partes;   

•  Princípio da Lealdade: atuação de forma leal, solidária e cooperante;  

•  Princípio da Integridade: obediência a critérios de honestidade e de integridade; 

•  Princípio da Competência e Responsabilidade: atuação de forma responsável e 

competente, dedicada e crítica, com empenhamento na valorização profissional. 

 

O Projeto Educativo enquanto expressão de uma realidade organizacional, tem como 

pressuposto que os alunos são o principal referencial da ação e que esta depende, em 

primeiro lugar da capacidade de mobilização, de envolvimento e de realização dos 

recursos humanos do AEA, bem como da participação das famílias, da autarquia, 

parceiros e restantes agentes educativos que constituem a comunidade; posiciona-se 

como um documento de planificação educativa de natureza geral e estratégica que 

deve ser entendido numa lógica de coerência e articulação com os outros documentos 

orientadores do AEA. 

O PE do AEA, agora reescrito, redefine o respetivo perfil e reforça o envolvimento da 

comunidade educativa num projeto que se quer simultaneamente identitário, 

partilhado e plural; situa-se como instrumento organizacional e pedagógico servindo 

em simultâneo, como ponto de referência na coerência e unidade da ação educativa. 

Com este pressuposto e dando cumprimento ao prescrito no Decreto-Lei n.º 75/2008 

de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, o presente PE 

estabelece os princípios, valores e linhas de ação para o JIE e EBNªSªLUZ que integram 

o sistema organizacional do AEA, com o propósito de garantir a equidade, a qualidade 

pedagógica, a articulação vertical e horizontal dos currículos dos diferentes níveis de 

educação e ensino que o integram e racionalizar os recursos humanos, para um 

horizonte de três anos letivos. 

 

 O presente PEA teve como pilares: 

 

 a) Dinâmica reflexiva dos diferentes elementos desta comunidade educativa; 

 b) Análise crítica do PEA que o precedeu, dos PAA, e do trabalho desenvolvido pela 

EAI;  

c) Articulação do prescrito no CA, no PAE do PNPSE e no PID. 
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3. Contexto 

3.1 Caraterização geográfica, económica e social do Agrupamento 

 

  

 

 População Residente no Concelho de Arronches e por Freguesias 

 2001 - 2011 

Zona Geográfica 2001 2011 
Variação % 

2001-2011 

Arronches 3389 3165 -6,6 

Assunção 2059 1970 -4,3 

Esperança 881 739 -16,1 

Mosteiros 449 456 1,6 

 

 

 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 

Arronches é sede de um município 
com 314,52 km², subdividido em 3 
freguesias: Assunção, Esperança e 
Mosteiros.  
A população residente é de 2970 
indivíduos. 
 
(Fonte Pordata 2016) 

 

Fonte: INE, 
Recenseamento 
Geral da População 
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 Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 

 

Embora na última década se tenha assistido a uma melhoria geral da 

qualificação académica da população do concelho de Arronches, patente no aumento 

da população que possui o 3º ciclo, o ensino secundário e curso superior, a herança de 

políticas sucessivas de desinvestimento na educação em Portugal durante o Estado 

Novo faz com que ainda 51.8% da população detenha apenas o 1º ciclo ou não possua 

qualquer nível de escolaridade.  

A taxa de analfabetismo no concelho de Arronches em 2011 cifrou-se em 

16,5%, sendo particularmente elevada nas freguesias rurais de Esperança (19,8%) e 

Mosteiros (21,1%) e entre as mulheres. 

 

    

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População    
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O concelho de Arronches em 

termos do Índice de 

Desenvolvimento Social encontra-

se no patamar mais baixo IDS 1, 

estando entre concelhos menos 

desenvolvidos do país, como 

resultado dos estrangulamentos 

resultantes da ação conjugada de 

uma população envelhecida e 

com um baixíssimo nível de 

escolaridade. 
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3.2 Contexto escolar  

 

3.2.1 Caraterização do meio físico 

O AEA é constituído pela EBNªSªLUZ e pelo Jardim de Infância de Esperança. A 

EBNªSªLUZ é um edifício único e moderno que integra todos os anos de escolaridade 

desde o Pré-escolar ao 9º ano de escolaridade; está dotada de amplas salas de aula, 

salas técnico laboratoriais, SM, EV, ET, TIC e ginásio. Existe uma ampla BE e um centro 

multimédia apto para todos os níveis de ensino do AEA. Possui ainda salas de reuniões 

e de trabalho, refeitório, bar e espaços de recreio adequados a cada nível etário. Todas 

estas valências permitem o desenvolvimento de estratégias pedagógicas inovadoras e 

promotoras de mais e melhor sucesso escolar. 

 
3.2.2 Oferta educativa e recursos do agrupamento 

 

O AEA garante o 9º ano de escolaridade a todos os alunos do concelho, o PIEF 

Misto de 2º e 3º ciclo aos alunos do CARE e um curso profissional de secundário aos 

alunos que uma vez concluído o 9º ano optem por esta modalidade de ensino.  

Assegura a ocupação plena dos tempos escolares, as AAAF e as AEC. 

É agrupamento de referência no âmbito do SNIPI. 

As respostas para a qualificação da população adulta, são asseguradas pelo protocolo 

celebrado com o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas nº3 de Elvas.  

O contrato de autonomia com o ME, celebrado em 2013, foi prorrogado até 2018.
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3.2.3 Estrutura Organizacional do Agrupamento 
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3.2.4 Alunos 

Quadro 3 – Nº de Alunos 2017_2018 

Alunos 

Pré – Escolar 32 

1º CEB 74 

2º CEB 46 

3º CEB 78 

Total 230 

 

3.2.4.1 Ação Social escolar 

 

Decorrente do contexto económico e social em que o agrupamento está 

inserido o número de alunos que beneficiam de ação social escolar é de 103, o que 

representa 44,7% dos alunos matriculados. 
 

 
 

 
3.2.4.2 Habilitações académicas das Mães 
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3.2.4.3 Resultados escolares dos alunos no quadriénio 2013 - 2017 

 

80% de alunos que transitam sem qualquer nível inferior a três. 

 

 
 

50% de alunos com média final igual ou superior a 3,5 para cada ano 
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Alunos com planos de apoio que transitaram igual ou superior a 80% 
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Aprovações dos alunos com NEECP igual ou superior a 70% 

 

Aproveitamento global de Bom igual ou superior a 10%. 

 

Aproveitamento global de Muito Bom igual ou superior a 5%. 
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Taxas repetência até 8% 

 

 
3.2.4.4 Abandono escolar 

 

 

3.2.5 Recursos humanos 

 

3.2.5.1 Docentes 

O número de professores do AEA no ano letivo 2017/2018 ascende a 37, 

distribuídos entre o Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo e secundário.  

Em 2013/2014 a celebração do contrato de autonomia viabilizou a afetação de 

um psicólogo em exercício a meio tempo e 12h do grupo 500. 

 

 

Quadro 4 – Docentes do Agrupamento 

 

Pré – escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

3 8 9 16 37 
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3.2.5.2 Pessoal não docente 

 

Quadro 5 – Pessoal não docente 

Técnicos 

Especializados 

Coordenador 

Técnico 

Assistentes 

Técnicos 

Encarregado 

Operacional 

Assistentes 

Operacionais 
Total 

4 1 4 1 16 26 

 

3.2.6 Representatividade dos Pais/Encarregados de Educação  

Os pais e encarregados de educação, estão representados no Conselho Geral 

do AEA e nos Conselhos de Turma.  

Integram também as equipas de trabalho do RI, PE e PAA.  

 

 
3.2.7 Parcerias 

No concelho de Arronches existe um conjunto de associação e instituições 

parceiras na ação educativa do AEA: CMA; JFA;JFE; JFB; Paróquia; Centro de Saúde de 

Arronches, Santa Casa da Misericórdia de Arronches; Centro de Bem- Estar Social de 

Arronches; Bombeiros Voluntários de Arronches; GNR; CPCJA; CGD;CCCAM; CARE –; 

Arronches Adopta; ArJovem; Terra Imponente; Academia de Futebol; Escola de 

Patinagem... 

 

4. Diagnóstico Organizacional  
 

O diagnóstico resulta da recolha da análise dos dados do Relatório de Avaliação 

Interna e algumas sugestões resultantes da última avaliação externa da IGEC, em 2013.  

Neste diagnóstico são identificados “Pontos Fortes” e “Áreas de Melhoria”, em três 

eixos: 

 

1.Sucesso Educativo e Organização Pedagógica  

 

2.Prestação do Serviço Educativo 

 

3. Liderança e Gestão Escolar. 
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Eixo 1. Sucesso Educativo e Organização Pedagógica 

Este eixo prioritário e transversal pretende: 

 

 Concretizar a melhoria contínua da qualidade do ensino e das aprendizagens 

 Monitorizar e melhorar os resultados escolares 

 Melhorar a articulação entre ciclos 

 Fomentar o trabalho colaborativo 

 Reforçar o respeito pela diferença, garantindo uma escola inclusiva 

 

 
Eixo 2. Prestação do Serviço Educativo 

Este eixo permite garantir a eficácia dos processos de organização e sua 

monitorização, apostando em: 

 

 Gerir de forma eficaz os recursos e espaços 

 Consolidar a qualidade da avaliação interna 

 Melhorar a eficácia da comunicação 

 Diversificar a oferta formativa 

 

 

Eixo 3. Liderança e Gestão Escolar. 

 

Este eixo orientador abrange a visão estratégica do agrupamento: 

 

 Na conceção de documentos orientadores e de referência; 

 Na política de gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. 

 
4.1 Diagnóstico  

 

4.1.1 Eixo 1- Sucesso Educativo e Organização Pedagógica 

 

Pontos Fortes Áreas de melhoria 

 

 Inexistência de abandono escolar 

 Taxas de transição de 100% 

  Enquadramento da maioria dos alunos 

na faixa etária correspondente ao nível 

de escolaridade que frequenta 

 Melhoria sustentada das aprendizagens 

 Desigualdade entre a avaliação interna e externa 

  Apropriação dos diagnósticos das provas de aferição 

 Gestão efetiva da disciplina em contexto de sala de 

aula 

 Trabalho colaborativo entre docentes 

 Intervisão pedagógica em sala de aula 

 Apropriação da formação contínua realizada 
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em todas as áreas disciplinares 

 Melhoria dos resultados das Provas 

Finais 

 Promoção de atividades extracurriculares 

 Elevados índices de assiduidade e 

pontualidade dos alunos 

 Boa integração dos alunos na Escola. 

 Promoção do Desporto Escolar 

 Práticas de coadjuvação entre anos e 

ciclos de escolaridade 

 Oferta educativa/formativa  diversificada 

 Diversas modalidades de apoio aos 

alunos com maiores dificuldades 

 Equipamento informático renovado. 

 A BE no apoio ao desenvolvimento do 

currículo e à promoção da leitura 

 Plano Anual de Atividades diversificado e 

globalizante 

 Bom relacionamento interpessoal 

 Valorização do Quadro de Mérito  

 Trabalho cooperativo e de articulação interdisciplinar 

 Utilização das TIC nas áreas curriculares 

 Práticas de avaliação formativa 

 Ensino Experimental / Prática educativa orientada 

para saberes práticos, para o empreendedorismo e 

para um ensino ativo, suportado nas novas 

tecnologias 

 Mobilidade do corpo docente 

 Diferenciação pedagógica  

 

Oportunidades Ameaças 

 

 Perfil do Aluno para o Século XXI 

 Plano de Ação Estratégico para a 

Promoção do Sucesso Escolar 

 Plano Nacional de Leitura /Cinema 

 Programa Qualifica 

 

 Não sequencialidade na orientação educativa por 

parte da Tutela  

 Diminuição da população escolar 

 Fracos indicadores de empreendedorismo ao nível da 

comunidade escolar 

 Contexto sócio – cultural desfavorável refletido no 

IDS 

 

 

 
4.1.2 Eixo 2 - Prestação do serviço educativo 

 

Pontos Fortes Áreas de melhoria 

 

 Avaliação interna que se traduziu na 

qualidade do sucesso educativo 

 Plano anual de atividades globalizante e 

interdisciplinar 

 Valorização das áreas de expressão 

artística e físico-motoras 

 

 Insuficiência de recursos humanos 

 Sensibilização para a importância da APEE 

 Comunicação interna e externa  

 Apropriação dos recursos tecnológicos existentes 
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Pontos Fortes Áreas de melhoria 

 Respeito pela diferença na plena 

integração dos alunos NEE 

 Gestão de recursos humanos e materiais 

 Protocolos com entidades promotoras do 

sucesso educativo  

 Dinamização de projetos / clubes (PNL, 

Cinema, TIC, Desporto Escolar) 

 Existência de ferramentas e equipamentos 

adequados ao desenvolvimento do aluno 

do século XXI 

 Promoção da Visita de Estudo como forma 

de acesso ao conhecimento global 

 Valorização da BE enquanto espaço de 

acolhimento e incentivo ao 

desenvolvimento de atividades 

transversais 

 Oferta formativa diversificada 

 Assembleias de alunos 

Oportunidades Ameaças 

Reforço e consolidação de parcerias 

(Autarquia, Itad, Crescer Feliz, Stª C. da 

Misericórdia, Qualifica, Ipp, GNR, Centro de 

Saúde, BVA, CBES...) 

 

 

Mobilidade do corpo docente  

Falta de pessoal não docente 

 
4.1.3 Eixo 3 – Liderança e Gestão Escolar 

 

Pontos Fortes Áreas de melhoria 

 

 Liderança, dinamismo, motivação e 

empenho  

 Visão estratégica 

 Intervenção dos diretores de turma na 

ligação entre a escola e as famílias 

 Cultura de autoavaliação no AEA, 

permitindo reajustamentos e alterações 

consistentes ao nível do planeamento, da 

organização pedagógica e da instituição 

como um todo 

 Disponibilidade das diferentes estruturas 

de gestão 

 

 Exercício pleno de autonomia 

 Lideranças intermédias 

 Cultura de ESCOLA/ Dinâmicas de ação 

. 
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Pontos Fortes Áreas de melhoria 

 Rigor e responsabilidade na gestão dos 

recursos humanos, financeiros e materiais 

 Plano de formação docente 

 Monitorização sistemática dos processos 

de organização e gestão 

 

Oportunidades Ameaças 

 

 Oferta formativa do CEFOPNA 

 Orçamento participativo 

 

 Reduzida margem orçamental 

 Mobilidade do corpo docente 

 

 

 

 
5. Metas e Estratégias de Ação 

Definida a visão e a missão que norteiam os princípios orientadores da ação 

educativa, traçada a envolvente contextual do agrupamento e a sua caracterização 

geral, é construído um quadro de referência para toda a comunidade educativa que 

estabelece com clareza o ponto de partida, as metas a alcançar e as ações a 

desenvolver em três eixos. 

 

No âmbito da autonomia das escolas o presente projeto educativo consagra a 

orientação educativa do AEA.  

As linhas estratégicas definidas servirão de suporte à construção do RI, do PAA e do PF. 

 

 

6. Operacionalização do Projeto Educativo 

Eixo 1- Sucesso Educativo e Organização Pedagógica 

METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

E.1.1 Manter baixo o 

índice de abandono 

escolar. 

 

 Manter a articulação com a CPCJ  

 Criar um guião de trabalho sobre práticas pedagógicas partilhadas na abordagem 

de temas transversais 

 Intervir precocemente na identificação das dificuldades dos alunos 

 Intervir com eficácia no apoio educativo a prestar aos alunos 
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METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

E.1.2. Manter de forma 

sustentada as taxas de 

transição no ensino 

básico. 

 

 Valorizar a avaliação formativa 

 Persistir na monitorização dos resultados escolares 

 Apropriar-se dos diagnósticos das provas de aferição 

 Dar continuidade ao PNPSE 

 Monitorizar o Ensino experimental/Laboratório de línguas através da 

criação de um referencial de atividades experimentais a implementar 

 Implementar boas práticas de articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento da interdisciplinaridade e transversalidade do currículo 

 Promover visitas de estudo interdisciplinares 

 Promover reuniões sectoriais envolvendo os docentes implicados na 

interdisciplinaridade 

 Melhorar a articulação pedagógica e curricular entre os níveis/ ciclos de 

ensino de acordo com os princípios orientadores do Perfil do Aluno 

 

E.1.3. Melhorar os 

resultados escolares 

obtidos pelos alunos 

do Ensino Básico. 

 

 

E.1.4. Manter o Serviço 

de psicologia e 

orientação vocacional  

 

 

 Orientar os alunos para a construção de um projeto de vida em torno do 

perfil de saída, desenvolvendo capacidades de autonomia em contextos 

de forte mudança profissional e económica 

 Apoiar/acompanhar a nível psicológico e psicopedagógico todos os alunos 

em função das suas especificidades e dificuldades 

 Promover a relação escola-família 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.5. Promover o 

planeamento de 

práticas pedagógicas 

colaborativas 

 Concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular, 

possibilitando à escola a identificação de opções curriculares 

 Mobilizar os agentes educativos para a promoção do sucesso educativo, 

incluindo Pais, Encarregados de Edução e alunos 

 Valorizar o trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, 

realização e avaliação das aprendizagens 

 Valorizar a escola e os professores enquanto agentes de desenvolvimento 

curricular, procurando garantir que com autonomia e flexibilidade se 

alcançam aprendizagens relevantes e significativas para todos os alunos 

 Reforçar  as estratégias colaborativas entre professores a nível de 

planificação, produção de materiais pedagógicos, definição e aplicação de 

critérios de avaliação, elaboração de instrumentos de avaliação 

 Reforçar o papel das lideranças intermédias e dos diretores de turma na 

promoção de um trabalho cooperativo  no seio dos departamentos, 

conselhos de turma e de equipas pedagógicas (Trabalho de Equipas 



PROJETO EDUCATIVO 
Agrupamento de Escolas de Arronches 

2017_2020 

25 
 

METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

Pedagógicas) 

 

E.1.6. Melhorar a 

qualidade das 

aprendizagens de 

forma a adequar a 

globalidade da ação 

educativa às 

finalidades do perfil de 

competências dos 

alunos. 

 

 Definir compromissos educativos entre aluno, professor, encarregado de 

educação e diretor de turma 

 Desenvolver competências intelectuais, humanísticas e culturais, socio 

afetivas, psicomotoras, estéticas e técnicas 

 Criar um ambiente educativo promotor de aprendizagens 

 Adotar metodologias inovadoras que estimulem a autonomia dos alunos.  

 Diversificar contextos de aprendizagens a nível interno e externo 

 Incentivar o desenvolvimento de capacidades de reflexão e o espírito 

crítico 

 

 

E.1.7. Centrar a 

aprendizagem no aluno 

 

 Centrar no aluno, um processo ativo na construção do seu conhecimento. 

 Evoluir na eficácia da utilização das línguas estrangeiras para comunicar 

adequadamente em situações do quotidiano e para a apropriação de 

informação necessária num mundo profissionalmente cada vez mais 

globalizado 

 Desenvolver a linguística e a oralidade em contextos locais no âmbito do 

património e do turismo 

 Associar o uso das TIC à dinâmica da prática letiva 

 Promover “Laboratórios Vivos” desenvolvendo competências ambientais e 

de defesa da natureza 

 Monitorizar a eficácia do ensino experimental nos resultados escolares  

 Implementar a “Sala de Aula do Futuro”  

 Dinamizar os Laboratórios de línguas no 2º e 3º ciclo com recurso a 

tecnologias promotoras da oralidade ( Tablet como recurso de mediação 

literária; incentivo das narrativas orais pelo uso de dispositivos móveis) 

 ERASMUS +, Coménius, Leitor de Língua Inglesa ou Espanhol, eTwinning 

 Implementar projetos e atividades que promovam o trabalho de grupo, a 

cooperação na aprendizagem, a partilha de informação e o espírito de 

solidariedade 

 Criar dinâmicas de aprendizagem que propiciem o domínio do 

conhecimento global 

 Implementar e dinamizar a Rádio 
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METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

 

 

 

 

 

E.1.8. Dinamizar 

projetos de cidadania 

ativa, associados ao 

Bem – estar, saúde e 

ambiente 

 

 Implementar o referencial de Educação para a saúde 

 Associar o uso das TIC à dinâmica da prática letiva 

 Criar “Laboratórios Vivos” desenvolvendo competências ambientais e de 

defesa da natureza 

 Monitorizar a eficácia do ensino experimental na melhoria dos resultados 

escolares 

 Criar Ciclos de debates trimestrais por ciclos de escolaridade, promovendo 

a cidadania ativa 

  Implementar a “Sala de Aula do Futuro” 

 Fomentar a Educação para a cidadania, mobilizando os jovens para uma 

atitude consciente, ativa, interventiva (Assembleia de alunos com DT ou 

convidados) 

 Promover a  educação cívica, no respeito pela pessoa e pelos valores 

democráticos, numa perspetiva de formação integral 

 Dinamizar atividades que sensibilizem os alunos para a importância de 

ações de voluntariado e solidariedade 

 Promover comportamentos saudáveis a nível físico e psicológico através 

da prática desportiva e da cidadania ativa (Desporto Escolar…) 

 

 

 

E.1.9.Melhorar a 

avaliação do ensino e 

das aprendizagens  

 

 Aplicar os critérios de avaliação indicadores de uma cultura de rigor face à 

avaliação das aprendizagens 

 Reforçar a avaliação formativa 

 Assegurar ao Diretor de turma uma hora de tutoria semanal com o grupo 

turma 

 Utilizar o portefólio enquanto instrumento de avaliação no contexto da 

prática letiva  

 Realizar assembleias de Delegados de Turma trimestrais 

 Valorizar o Quadro de Mérito 
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Eixo 2 - Prestação do serviço educativo 

 

METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

  

 

 

E.2.1. Implementar a 

Intervisão pedagógica 

 

 Intervisão pedagógica em sala de aula  

 Introduzir momentos de reflexão entre pares  

 Criar um registo de reflexão das aulas partilhadas 

 Envolver os docentes nos seus compromissos profissionais e pessoais e na 

vida da comunidade educativa, expresso através de formas de 

responsabilização e avaliação 

 

E.2.2 Valorizar o 

mérito e o trabalho 

desenvolvido no 

Agrupamento 

 

 

 Otimizar a página web do Agrupamento 

 Dinamizar a Rádio escola 

 Operacionalizar o Painel Digital 

 Criar Newsletter do AEA 

 

 

E.2.3 Promover a 

modernização 

administrativa 

 

 Reduzir o consumo de papel e materiais de impressão 

 Otimizar os recursos digitais através de plataformas de armazenamento 

online 

 

 

 

E.2.4 Diligenciar para 

a introdução dos 

manuais escolares 

gratuitos em todos os 

ciclos de ensino 

 

 

 Influir junto da autarquia no sentido de conseguir a gradual generalização 

da oferta dos manuais escolares 

 

 

E.2.5 Implicar os pais 

e encarregados de 

educação na vida 

escolar dos seus 

educandos  

 

 Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação para a importância da sua 

participação na vida escolar e acompanhamento dos seus educandos 

 Promover ações de formação parental com o objetivo de sensibilizar os pais 

para a responsabilidade na prevenção de comportamentos desviantes e/ou 

de risco. 
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Eixo 3 - Liderança e gestão escolar  

 

METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

E.3.1. Consolidar 

os mecanismos e 

as práticas de 

autoavaliação  

 

 Consolidar o modelo de autoavaliação  

 Promover a participação de toda a comunidade educativa no processo de 

autoavaliação 

 Divulgar à comunidade educativa o relatório anual de avaliação 

 Monitorizar o impacto das práticas de ensino e de aprendizagem nos 

resultados escolares  

 Aferir o impacto das ações de melhoria nos processos de aprendizagem e 

resultados escolares  

 Promover processos de autoavaliação, que contemplem melhorias sustentadas 

ao nível das práticas dos profissionais, melhorias das aprendizagens e evolução 

do sucesso académico 

 Disseminar boas práticas decorrentes dos processos de autoavaliação 

(reuniões/ sessões de trabalho/conselhos de turma)   

 

E.3.2.Implementar 

a monitorização 

da formação 

contínua realizada 

 

 Envolver os docentes na concretização do plano de formação aprovado 

 Organizar e realizar ações de formação de curta duração 

 Monitorizar o impacto da formação realizada no âmbito do plano de formação, 

através de entrevistas e inquéritos 

 

 

E.3.3.Monitorizar 

o Plano de Ações 

de Melhoria. 

 

 Promover processos de autoavaliação, que contemplem melhorias sustentadas 

ao nível das práticas dos profissionais, melhorias das aprendizagens e evolução 

do sucesso académico 

 Disseminar boas práticas decorrentes dos processos de autoavaliação 

(reuniões/ sessões de trabalho/conselhos de turma)  

 

E.3.4.Otimizar o 

impacto da 

autoavaliação no 

planeamento, na 

organização, nas 

práticas de ensino 

e nos resultados 

escolares. 

 

 Analisar os resultados em sede de conselho de turma, departamento e 

conselho pedagógico 

 Utilizar a autoavaliação dos alunos como estratégia de regulação e 

corresponsabilização 

 Dar continuidade ao processo de avaliação interna 

 

 

E.3.5 Assegurar a 

manutenção e 

 

 Articular com a CMA a reparação de danos no equipamento 

 Influir junto da autarquia para a melhoria dos sistemas de aquecimento e 
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METAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

qualidade dos 

equipamentos e 

espaços físicos da 

escola. 

 

refrigeração. 

 Influir junto da autarquia para a construção da sala de convívio na Escola 

Básica. 

 Fomentar hábitos de poupança (água, energia,) e preservação de materiais e 

equipamentos escolares 

 

E.3.6. Garantir 

condições de 

segurança na 

escola a toda a 

comunidade 

 

 Realizar anualmente dois simulacros  

 Promover formação na prestação de primeiros socorros 

 Desenvolver ações de sensibilização para questões de segurança 

 

E.3.7. Gerir e 

otimizar os 

recursos 

humanos, 

materiais e 

financeiros  

 

 

 Promover uma gestão integrada e eficaz dos recursos humanos, materiais e 

financeiros 

 Melhorar o funcionamento e a eficácia dos órgãos de administração e gestão  

 Otimizar o desempenho das funções de coordenação ao nível das estruturas 

intermédias 

 Organizar equipas pedagógicas coesas e de continuidade  
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7. Avaliação do Projeto 

7.1 Avaliação 

O C P monitoriza trimestralmente os resultados aferidos pela EAI.  

A avaliação de final de cada ano letivo será validada pelo Conselho Geral.  

  

7.2 Instrumentos de avaliação e reformulação   

Os instrumentos a utilizar na avaliação do projeto educativo são os seguintes: 

 Relatório de avaliação e implementação do PAM; 

 Questionários a professores, alunos, pessoal não docente e a PAEE 

 Atas de Conselho Pedagógico, Departamentos, Conselhos de Docentes, 

Conselhos de Turma, Conselhos de Diretores de Turma, Equipa da Avaliação 

Interna e Assembleia de alunos; 

 Documentos Orientadores do Agrupamento (PEA, PAA, RI, PT); 

 Pautas dos resultados escolares; 

 Análise de dados (Plataformas Misi, IAVE, DGEEC, PNPSE.) 

 

 

 

8. Vigência do Projeto Educativo  

Este projeto educativo destina-se ao triénio 2017 – 2020, podendo eventualmente ser 

prorrogado por um ano. 

 

 

O presente Projeto Educativo foi aprovado em reunião do Conselho Geral . 

 

 
 
 


