INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo do Agrupamento é o documento orientador da
tomada de decisões e da ação da Escola, na medida em que define as
metas a atingir, identifica as áreas de intervenção e as opções
estratégicas, em função dos diagnósticos realizados e dos princípios e
valores definidos e partilhados pela comunidade. Neste sentido, é o
núcleo agregador de princípios e de valores que orientam e mobilizam
os diferentes intervenientes.
É o documento orientador essencial para o Agrupamento que efetua a
ligação entre o quadro institucional, o Agrupamento e o meio
envolvente. Pretende-se que seja de fácil consulta, dinâmico e que
ajude a melhorar a gestão do Agrupamento, a sua eficácia e qualidade,
onde se cruzam várias realidades sociais, culturais, educacionais e
cívicas e para as quais se exige que seja feita uma visão integrada e
integradora das realidades estruturais e funcionais, materiais e
humanas, didáticas e pedagógicas, capaz de conduzir a uma melhoria do
serviço prestado pela escola à comunidade que serve, ao longo do
triénio 2019/2021.
O presente Projeto Educativo é a carta de apresentação do
Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Nele está plasmada
uma breve caracterização do que somos enquanto Escola, comunidade,
cidade e região, servindo de pilar ao serviço educativo que pretendemos
oferecer para concretizar as metas a que nos propomos.

MEIO ENVOLVENTE
O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque situa-se na cidade da
Guarda, que por sua vez se integra na subregião da Beira Interior Norte.
A Guarda faz parte também da Comunidade Intermunicipal das Beiras e
Serra da Estrela. O território que o Agrupamento abrange em 2019 inclui
parte da cidade da Guarda e o sudoeste do concelho da Guarda, que
integra as freguesias com maior população (Maçainhas, Gonçalo, Trinta,
Famalicão e Videmonte). Para além da Guarda, só 2 localidades
(Gonçalo e Famalicão) têm mais de 500 habitantes.
A Guarda e os concelhos vizinhos vivem de uma economia de serviços,
sendo o setor primário relativamente pobre e estando o setor
secundário estagnado. Do ponto de vista demográfico, a população da
Guarda (cerca de 40.000 habitantes), que havia decrescido fortemente
na segunda metade do século XX (até aos anos 90), tem aumentado nos
últimos anos mas à custa dos concelhos vizinhos, aumentando também a
população urbana e diminuindo a rural. Como refere a Carta Educativa
da Guarda, são fatores de desenvolvimento no concelho a ligação ao
Maciço da Serra da Estrela, a defesa do património histórico, as relações
transfronteiriças e as vias de comunicação a que a Guarda se liga. Não
esqueçamos que a carta educativa e a rede escolar têm uma relação
íntima com as variáveis demográficas que caracterizam a região.
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SINOPSE HISTÓRICA
O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque descende do Liceu
Nacional da Guarda, que teve origem na reforma do ensino de Passos
Manuel que criou os liceus, em 1836. O Liceu da Guarda foi um dos
últimos a ser instalado, em 1848/49, iniciando só em 1855 a sua vida em
edifício próprio, já que desde 1848 as aulas eram dadas em casa dos
professores. No entanto, os sucessivos edifícios em que funcionou a
partir daí foram sempre emprestados ou cedidos por outras entidades
públicas ou privadas, até ao edifício atual, na Mata Municipal, Avenida
Dr. Afonso Costa, o único construído de raiz e que entrou em
funcionamento no ano de 1969/70.
O anterior edifício do LNG, atual edifício da Escola Básica de Santa
Clara, manteve os ciclos pós-ensino primário de 1927 até 1969/70. A
partir deste ano letivo, só o 2º Ciclo permaneceu neste edifício,
primeiro como Escola Preparatória João de Almeida, depois como Escola
Básica de Santa Clara. Quanto à denominação, o LNG passa a ser
chamado de Liceu Central de Afonso de Albuquerque em 1919,
denominação que duraria até 1936, tendo nesta dada sido retomada a
denominação Liceu Nacional da Guarda, que perduraria até 1974. Com a
transformação dos liceus em escolas secundárias, o LNG passa nesta
altura a denominar-se Escola Secundária de Afonso de Albuquerque,
nome que mantém até à atualidade, entretanto integrada no
Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, criado em 2012/13.
O AEAAG inclui hoje, para além da Escola Secundária Afonso de
Albuquerque (3º ciclo e ensino secundário), a Escola Básica de Santa
Clara (2º ciclo) e as Escolas de 1º ciclo de Adães Bermudes, Augusto Gil,
Bonfim, Espírito Santo, Famalicão da Serra, Gonçalo, Lameirinhas,
Maçainhas, Santa Zita, Trinta e Videmonte. Integra ainda os Jardins de
Infância de Famalicão, Gonçalo, Lameirinhas, Sé, Trinta e Videmonte.
As Escolas do 1º ciclo surgem na sua maioria nos finais do séc. XIX e os
Jardins de Infância no pós-25 de abril de 1974. Para além do núcleo
urbano da Guarda, trata-se do território situado no sudoeste do
concelho.
A população escolar do AEAAG situa-se atualmente (2019) à volta dos
2.000 alunos, somando todas as escolas do Agrupamento. Tendo o Liceu
Nacional da Guarda começado em meados do séc. XIX com poucos
alunos, nos anos 80 do séc. XX atingiu cerca de 2.000 alunos só na
Escola Afonso de Albuquerque, números que no entanto têm decrescido
gradualmente. Para lá do ensino regular em todos os ciclos, inclui em
2018/19 três cursos profissionais do ensino secundário, ensino articulado
com o Ensino da Música no Conservatório de S. José e o ensino
recorrente e EFA`s, ambos no Estabelecimento Prisional da Guarda.
8 escolas do Agrupamento têm Bibliotecas Escolares: a Escola Sec.
Afonso de Albuquerque, a Escola Básica de Santa Clara e as Escolas do
1º ciclo de Augusto Gil, Adães Bermudes, Bonfim, Gonçalo, Lameirinhas
e Santa Zita.
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CARACTERIZAÇÃO DO
AGRUPAMENTO

Organograma
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Recursos humanos
Professores do Quadro do Agrupamento 213 professores
Professores do Quadro de Zona Pedagógica 36 professores
Professores contratados 18 professores
Técnicos Especializados 2 técnicos
Assistentes Técnicos 18 assistentes
Assistentes Operacionais

94 assistentes

30 - 39
anos

40 - 49
anos

50 - 59
anos

≧ de 60
anos

Professores do Quadro do
Agrupamento

5

28

126

54

Professores do Quadro de Zona
Pedagógica

4

15

17

0

Professores contratados

6

9

3

0

Técnicos Especializados

0

1

1

0

Assistentes Técnicos

0

4

6

8

Assistentes Operacionais

0

17

49

28
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Recursos físicos
Escola Secundária com 3.º Ciclo do Escola Secundária Afonso de
Ensino Básico Albuquerque
Escola do 2.º Ciclo do Ensino Básico Escola Básica de St.ª Clara
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Escola Básica de Adães Bermudes
Escola Básica de Augusto Gil
Escola Básica de Bonfim
Escola Básica de Espírito Santo
Escola Básica de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Escola Básica de Lameirinhas
Escola Básica de Maçainhas
Escola Básica de St.ª Zita
Escola Básica de Trinta
Escola Básica de Videmonte
Escolas da Educação Pré-escolar Jardim de Infância de Famalicão
Centro Escolar de Gonçalo
Jardim de Infância de Lameirinhas
Jardim de Infância de Sé
Jardim de Infância de Trinta
Jardim de Infância de Videmonte

Centro de Recursos TIC para a
Educação Especial (CRTIC)
De acordo com o disposto no Art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6
de julho, que regula a Educação Inclusiva, “os centros de recursos de
tecnologias de informação e comunicação (CRTIC) constituem a rede
nacional de centros prescritores de produtos de apoio do Ministério da
Educação, no âmbito do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio,
nos termos estabelecidos no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 93/2009, de
16 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2011, de 23 de março”,
tendo como principal objetivo “… apoiar as escolas na promoção do
sucesso educativo dos alunos sempre que sejam necessários produtos de
apoio, procedendo à prescrição, ao aconselhamento, seleção e
adaptação dos mesmos” (Manual de Apoio à Prática do Decreto-Lei n.º
54/2018).
O CRTIC da Guarda iniciou funções em 2007/2008 e encontra-se
instalado na escola sede do Agrupamento. Tem como área de
intervenção os concelhos de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira,
Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Meda, Pinhel,
Sabugal e Trancoso.
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Escola inclusiva
Uma escola inclusiva é aquela em todos os alunos têm oportunidade de
realizar aprendizagens, onde são respeitados e valorizados e cada um
pode desenvolver ao máximo as suas potencialidades, expetativas e
necessidades.
A escola não pode ser um espaço só para alguns, mas sim um local onde
todos têm direito a aprender, devendo reconhecer a mais-valia da
diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa
diferença, adaptando os processos de ensino às características e
condições individuais de cada um.
O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), que aglutinou as Unidades
Especializadas existentes no Agrupamento (Unidade de Autismo e
Unidade de Multideficiência), é um dos recursos organizacionais
específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão. É uma estrutura de
apoio que se constitui como um espaço dinâmico, agregador dos
recursos humanos e materiais e dos saberes e competências da escola,
que complementa o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros
contextos educativos.
O compromisso com a Escola Inclusiva implica a mobilização de meios e
recursos a fim de que todos aprendam e participem na vida da
comunidade educativa, para que no final do percurso escolar se
encontrem aptos ao exercício de uma cidadania ativa, indo ao encontro
do Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória
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Intervenção precoce
A Intervenção Precoce assume-se como um conjunto de medidas de
apoio integrado centrada na criança e na família, incluindo ações de
natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da
educação, da saúde e da ação social. Tem como objetivos apoiar e
capacitar todas as crianças, do zero aos seis anos, e respetivas famílias,
através da interação conjunta de equipas multidisciplinares, no
pressuposto de que os primeiros anos de vida da criança são
fundamentais para o seu desenvolvimento global.

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque é o agrupamento de
referência para os Concelhos da Guarda, Manteigas e Sabugal.

Associação de Pais e
Encarregados de Educação
O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque considera essencial a
participação das famílias na educação dos seus filhos e educandos.
Neste contexto, deve envolver e implicar os pais e encarregados de
educação no seu Projeto Educativo e fomentar a sua participação nos
diversos eventos desportivos, sociais, culturais e educativos que se
realizam ao longo do ano.

A Direção, os Coordenadores de Estabelecimento, os Diretores de
Turma, os Docentes Titulares de Turma e as Bibliotecas Escolares
apresentam-se como as entidades privilegiadas no diálogo, que se quer
permanente entre a Escola e a Família. Sendo essa comunicação
essencial, a informação deverá ser permanentemente atualizada,
beneficiando dos meios eletrónicos, com o enquadramento constante do
percurso escolar do aluno, facilitando o envolvimento familiar e
promovendo, assim, uma formação plural e integradora, facilitadora de
ações conjuntas Escola/Família.
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Alunos
7.º ano 8.º ano 9.º ano 10.º ano 11.º ano 12.º ano

Escola Secundária Afonso de
Albuquerque
Ensino e Formação
Profissional

174

176

158

175

147

172

-

-

-

46

20

29

5.º ano 6.º ano

Escola Básica de St.ª Clara

152

135

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano

Escola Básica de Adães
Bermudes

24

26

24

26

Escola Básica de Augusto Gil

21

16

17

23

Escola Básica de Bonfim

24

26

25

26

Escola Básica de Espírito
Santo

22

24

26

24

Escola Básica de Famalicão

4

5

1

1

Escola Básica de Gonçalo

4

11

4

8

Escola Básica de Lameirinhas

13

13

23

17

Escola Básica de Maçainhas

0

1

1

3

Escola Básica de St.ª Zita

20

25

22

16

Escola Básica de Videmonte

1

4

6

4

3 anos

4 anos

5 anos

6 anos

7 anos

Jardim de Infância de
Famalicão

2

2

2

-

-

Jardim de Infância de
Gonçalo

5

9

6

-

-

Jardim de Infância de
Lameirinhas

10

13

2

2

-

Jardim de Infância de Sé

11

7

5

2

-

Jardim de Infância de Trinta

-

4

2

-

-

Jardim de Infância de
Videmonte

2

-

1

-

-

EFA`s

Estabelecimento Prisional

Recorrente

1º CEB

2º CEB

3º CEB

10º ano

11º ano

12º ano

10

-

24

13

7

1
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Análise SWOT
Pontos fortes
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Quadro de docentes estável
Práticas pedagógicas eficazes, com
impacto nos resultados escolares
Implementação de contextos de
aprendizagem favoráveis
Trabalho colaborativo docente, em
horário semanal de coordenação
letiva
Adoção de medidas de combate ao
absentismo e ao abandono escolar
Transparência no processo de
avaliação dos alunos
Implementação de respostas
educativas adequadas aos alunos
com dificuldades de aprendizagem
Bibliotecas Escolares dinâmicas nas
diversas literacias
Valorização da dimensão artística
em todos os ciclos de ensino
Utilização regular das TIC, no
trabalho docente e nos projetos
com alunos
Resultados da avaliação externa
superiores à média nacional, em
algumas disciplinas

Oportunidades
•
•
•

•
•

Boa rede de parcerias e protocolos
Associação de Pais e Encarregados de
Educação cooperante
Bibliotecas Escolares com a Biblioteca
Municipal para o desenvolvimento de
literacias
Formação dos recursos humanos
através do projeto Erasmus +
Reconhecimento da imagem externa
do Agrupamento

Aspetos a melhorar
•
•
•

•

•

•

•

Articulação vertical, entre os vários níveis
de ensino
Alguma resistência à mudança
Fraca monitorização e supervisão da ação
educativa e de generalização das melhores
práticas
Dificuldade no envolvimento e
responsabilização dos alunos no processo
educativo
Monitorização de entradas e saídas na
escola (excepto no 1.º Ciclo do Ensino
Básico)
Inexistência de práticas regulares de
autoavaliação/reflexão das práticas de
avaliação interna
Articulação entre a rede de transportes
escolares e o horário das atividades letivas
(excepto no 1.º Ciclo do Ensino Básico)

Obstáculos
•

•
•
•

•

Baixa taxa de natalidade, com particular
incidência na área de influência do
Agrupamento
Quadro de recursos humanos envelhecido
Elevado número de alunos por turma
Desinvestimento na formação contínua dos
recursos humanos (excepto no 1.º Ciclo do
Ensino Básico)
Custos elevados para o aquecimento dos
edifícios do Agrupamento
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Oferta educativa
Educação e Formação de EFA`s - B1, B2 e B3
Adultos Recorrente – 10.º, 11.º e 12.º
Ensino Secundário Curso Científico-Humanístico de Ciências e
Tecnologias
Curso Científico-Humanístico de Línguas e
Humanidades
Ensino e Formação CPT de Apoio à Gestão Desportiva
Profissional CPT de Informática de Gestão
CPT de Turismo Ambiental e Rural
3.º Ciclo do Ensino Básico Ensino Regular
Ensino Articulado com o Ensino da Música no
Conservatório de S. José
2.º Ciclo do Ensino Básico Ensino Regular
Ensino Articulado com o Ensino da Música no
Conservatório de S. José
1.º Ciclo do Ensino Básico Ensino Regular
Oferta complementar e Oferta complementar: robótica
extra curricular AEC´s: atividade física, mundo digital, dança,
música e teatro, explorar/experimentar e artes
plásticas
Educação Pré-escolar Ensino Regular
Oferta complementar e Atividades de Animação e Apoio à Família
atividades coadjuvadas Educação Física
Educação Artística: Música, Jogo
Dramático/Teatro e Natação

Clubes
Clubes do Agrupamento Blogue Expressão
de Escolas Afonso de CFD Atividades Náuticas DE
Albuquerque Clube da Robótica
Clube de Desporto Escolar
Clube de Escrita criativa
Clube de Guitarra
Clube de Leitura
Clube de Música
Clube de Pintura
Clube de Robótica/Multimédia
Clube de Teatro
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Projetos
Projetos do
Agrupamento de
Escolas Afonso de
Albuquerque

Atento Aprendo Melhor
“Yorn Inspiring Future” (SPO)
Concurso Internacional Canguru Matemático
DELF (Diploma de Estudos em Língua Francesa) Scolaire /
SELF (Secção Europeia de Língua Francesa)
EMPRETIC
EQUAMAT
MAT 12
Paris, Nous Voici!
Parlamento dos Jovens
PES - Projeto de Educação para a Saúde
Plano Nacional de Cinema
Plano Nacional de Leitura
PmatE / Olimpíadas de Matemática
Prémio EXPRESSÃO Vox Populi
Programa Cientificamente Provável
Projeto Erasmus+
Ser + XXI
Terra da Escrita

Parceiros
Parceiros do
Agrupamento de
Escolas Afonso de
Albuquerque

Alliance Française
ASTA – Associação Sócio-terapêutica de Almeida
ADM Estrela
BMEL – Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
Bombeiros Voluntários Egitanienses (Guarda)
CERCIG – Coop. de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados da Guarda
CIPES – Univ. Lusófona
CFAD - Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento
CMG – Câmara Municipal da Guarda
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
FCT-UC - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra
Fundação Vox Populi
IPG – Instituto Politécnico da Guarda
Juntas de Freguesia da área de abrangência do Agrupamento
NDS – Núcleo Desportivo e Social
NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda
PSP – Escola Segura
RBE – Rede das Bibliotecas Escolares
Santa Casa da Misericórdia da Guarda
TMG – Teatro Municipal da Guarda
ULS – Unidade Local de Saúde da Guarda
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O QUE QUEREMOS SER…

Missão
Prestar à comunidade um serviço educativo de qualidade, garantindo
um ambiente participativo, aberto e integrador, numa escola
reconhecida pelo seu humanismo e por elevados padrões de exigência e
responsabilidade, valorizando o prosseguimento de estudos e a
integração no mundo do trabalho.

Esta missão concretiza-se através de quatro eixos estratégicos:

Missão

Autoavaliação • Promover a autoavaliação da instituição com a
finalidade de identificar os pontos fortes e os aspetos
a melhorar na organização, contribuir para a
elaboração de planos de melhoria, reforçar e
fortalecer a articulação entre os vários órgãos do
agrupamento e preparar a avaliação externa.

Liderança e • Garantir que o Agrupamento realiza a sua missão,

Gestão

contribuindo ativamente para que se constitua como
um

local

de

educação,

desenvolvimento

de

conhecimentos, capacidades e formação de valores.

Prestação do • Fomentar a eficiência da prestação dos serviços
Serviço Educativo

educativos, numa perspetiva de melhoria contínua e
sustentável dos desempenhos, através de processos
de monitorização e autoavaliação.

Resultados • Promover o sucesso de cada aluno, a qualidade do
ensino e das aprendizagens, a educação para a
cidadania e a criação de oportunidades para todos,
sendo

o

processo

avaliativo

uma

preocupação

constante para a melhoria qualitativa e quantitativa
dos resultados escolares dos alunos, da Escola que
somos e dos valores que queremos reforçar e
incentivar.
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Visão
É fundamental que o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque se
defina em função de um projeto assente em pressupostos conceptuais e
práticas educativas decorrentes de uma diferente conceção da relação
que cada um estabelece com o mundo que o rodeia, valorizando a
transformação e o enriquecimento de perspetivas e
conceções
individuais, de modo a dar resposta às exigências da sociedade global
em que vivemos.
A visão terá como linhas orientadoras:
Visão

Resultados • Possibilitar uma formação integral dos alunos,
adequando a oferta formativa às necessidades da
oferta envolvente, respondendo às necessidades das

pessoas/grupos,

através

da

intensificação

da

ligação à comunidade educativa.

Prestação do • Difundir e aprofundar práticas de avaliação,
controlo e monitorização, diagnosticando os seus

Serviço

pontos fortes, aspetos a melhorar, obstáculos e

Educativo

oportunidades
formativa

com

de

melhoria,

vista

ao

numa

perspetiva

aperfeiçoamento

da

prestação do serviço educativo.

Liderança • Promover uma gestão pró-ativa, responsável e
rigorosa dos recursos materiais e humanos, com

e Gestão

base

em

critérios

eficiência,

de

economia,

incrementando

o

eficácia

potencial

e
de

participação da comunidade escolar e da sociedade
nos mais diversos domínios;
•

Promover uma política de comunicação que leve à

participação dos agentes educativos, dos alunos, da
comunidade.
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Valores e objetivos
Só com valores comuns, partilhados e globalmente aceites por todos,
será possível percorrer o caminho a que nos propomos. Constituem-se
como valores de referência deste Projeto Educativo:

Valores

•
•

•
•
•

Educação pela tolerância, pelo respeito e pela diversidade, numa
perspetiva multicultural e de inclusão
Desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade,
incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis,
autónomos e solidários
Valorização do mérito e do esforço
Preservação do património
Atitude ecológica e ambiental

Os objetivos transversais de todo o processo educativo:

Objetivos
transversais

•
•
•

•

Educar para a saúde, estimulando hábitos e estilos de vida
saudáveis
Desenvolver a consciência ecológica e ambiental
Educar para a cultura, para a criatividade e inovação promovendo a
mudança com intervenção em áreas que impliquem o uso das
tecnologias e que exigem novas literacias
Formar para uma cidadania mais ativa, participada e responsável

Princípios
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Objetivos – Plano estratégico e
de ação
“[…] muitos dos alunos que hoje têm más avaliações poderão ter melhor
futuro, se alguém for capaz de os escutar com atenção e partir do seu
“insucesso” para a descoberta de novos caminhos, que passam sempre
por aproveitar qualquer coisa que está dentro deles.”
Daniel Sampaio
O Projeto Educativo do Agrupamento desdobra-se nos quatro domínios
de intervenção e nos subdomínios:

Autoavaliação
Objetivos
Promover a

Estratégias
•

Autoavaliação

do Agrupamento

•

Metas

Articular os dados disponibilizados pela

•

as

conclusões

da

Apreciar os resultados, de modo a poder

autoavaliação

no

refletir

planeamento,

na

sobre

soluções

organizativas,

funcionamento dos serviços e atividades

organização

realizadas, no sentido de melhorar ou

práticas profissionais;

práticas

e

procedimentos

•

organizativos;

•

sobre

equipa de autoavaliação;

reajustar
•

Refletir

Atualizar/reformular

procedimentos

autoavaliação:

manter os pontos fortes

e instrumentos de recolha e informação

reforçando-os,

utilizados pela equipa de autoavaliação;

melhorar

Proceder à elaboração de planos de

fracos;

melhoria que contenham as ações que a

nas

Maximizar os benefícios
da

os

e

•

os

e
pontos

Controlar as ações de

escola se compromete a realizar nas áreas

melhoria com base nos

identificadas na avaliação externa como

indicadores da avaliação

merecedoras de prioridade na melhoria.

externa.
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Liderança e Gestão / Liderança
Objetivos
Desenvolver

Estratégias
•

Metas

Reforçar as lideranças intermédias, de

•

Apostar no

uma liderança

modo a que os coordenadores assumam

desenvolvimento das

organizacional

um papel interventivo;

lideranças intermédias e

Promover reuniões de sensibilização das

na colaboração entre os

lideranças intermédias para a importância

diversos órgãos com vista

decisiva

ao reforço da confiança

que estimule a

•

responsabilidad
e individual e
coletiva e o

seu

papel

no

bom

funcionamento da instituição e do sucesso

espírito de
partilha.

do

na escola

dos alunos;
•

Incentivar as lideranças intermédias no
desenvolvimento do trabalho colaborativo
e cooperativo no sentido da construção de
práticas profissionais de qualidade nas
várias estruturas.

Promover a

•

abertura do
Agrupamento à

•

comunidade.

Apostar na divulgação e valorização da

•

oferta educativa da escola;

protocolos

Desenvolver a articulação da escola e

entidades da região com

do meio num esforço de adequação da

o

oferta

condições

existente

às

necessidades

dos

alunos e às realidades sociais;
•

Colaborar
instituições

com
para

entidades

•

segurança do

Agrupamento.

das

projetos

o estabelecimento de

escolar,

normas

Monitorizar

a

de

criar

para

o
de

de

âmbito
cultural,

desportivo e económico.

e

procedimentos

constantes do plano de segurança;
•

objetivo

e

Realizar exercícios de simulação para
aferir

com

desenvolvimento

protocolos e parcerias.

Promover a

Implementar parcerias e

qualidade/oferta

•

Manter

a

eficácia

da

segurança e salubridade

do Agrupamento.
do

refeitório e bar;
•

Vistoriar as instalações e equipamentos:
laboratórios,

WC,

bar,

refeitórios

e

cozinhas;
•

Realizar palestras sobre segurança.
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Liderança e Gestão / Liderança
Objetivos
Promover o

Estratégias
•

envolvimento e

Promover

eventos

informal

responsabilizaçã

Metas

visando

de

caráter

•

o estreitamento de

Melhorar a qualidade da
participação dos

relações entre o agrupamento e a família;

Encarregados de

Promover

a

Educação no processo

Pais/Encarregad

Associação de Pais, de modo a incentivar

ensino/aprendizagem.

os de Educação

a participação dos Pais e Encarregados de

o dos

•

no percurso
escolar e no

ações

conjuntas

com

Educação na vida do Agrupamento;
•

Convidar

os

Pais

e

Encarregados

de

sucesso

Educação para a dinamização de ações da

educativo dos

sua competência e de interesse para a

seus educandos.

formação académica e pessoal dos seus
educandos;
•

Sensibilizar os Encarregados de Educação
para a necessidade de os seus educandos
investirem na aprendizagem.

Liderança e Gestão / Gestão
Aferir o grau de

•

Aplicar questionários de satisfação;

satisfação dos

•

Criar

utentes em
relação ao nível
de atendimento

um

espaço

para

sugestões/reclamações
serviços do Agrupamento.

recolha

relativas

•
de
aos

Aumentar a satisfação
quanto às ações tomadas
pela Gestão, tendo em
conta as pessoas e o seu
bem-estar.

e da qualidade
do serviço
prestado pelos
serviços do
Agrupamento.
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Desenvolver

•

políticas de

Elaborar um plano para as despesas
em

função

•

de necessidades e

Assegurar a coerência da
gestão financeira;

gestão

prioridades identificadas nos planos de

estratégica,

ação de cada estrutura intermédia ou

inventário e o cadastro

patrimonial,

serviço;

dos bens móveis e
imóveis do Agrupamento.

administrativa e

•

Gerir o orçamento privativo;

financeira.

•

Gerir o crédito global da escola, para

•

Manter atualizado o

assegurar o desempenho eficaz dos cargos
e funções inerentes às estruturas de
administração e gestão, de coordenação
de ciclo, de orientação educativa,
apoios

educativos

e

de

de

atividades

extracurriculares;
•

Organizar

e

manter

atualizado

o

inventário e o cadastro dos bens móveis e
imóveis do Agrupamento;
•

Modernizar e atualizar os instrumentos de
apoio à Gestão.

Promover um

•

plano de

responda

incentivo/motiv
ação e de

Apresentar um plano de formação que

às

reais

necessidades

dos

•

Proceder

ao

necessidades

levantamento

para o desenvolvimento
das

docente/não docente para a elaboração

e do pessoal não

de um plano de formação com ofertas

•
•

a difusão dos
dados
relevantes.

e

simplificar

os

canais

de

docente.

Manter

•

Manter

atualizada
a

•

Aumentar a eficácia dos
circuitos de informação

a

página

do

Agrupamento;

informativo, de
modo a garantir

Adequar

comunicação;

interna e o
circuito

pessoal docente e não

mais eficazes.

política
comunicacional

de competências do

de formação do corpo

pessoal docente
docente.

Aumentar o número de

formações direcionadas

docentes e assistentes operacionais;

formação do

Promover a

•

e comunicação interna e
externa.

supervisão

quanto

à

manutenção dos equipamentos;
•

Operacionalizar

a

comunicação

eletrónica por e-mail com os docentes,
funcionários,

pais/encarregados

de

educação, fornecedores e utentes do
Agrupamento.
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Comunicar a

•

visão, missão,
valores,

•

Agrupamento;
•

princípios

Informar
Educação

orientadores e
objetivos

Divulgar os documentos orientadores do

escolar no

os

Pais/Encarregados
sobre

os

de

conhecimento,

documentos

colaboração e aplicação

orientadores do Agrupamento;
•

Promover

Envolver a comunidade

a

participação

dos diversos documentos
ativa,

estratégicos e

responsável e crítica dos alunos nos

operacionais à

diferentes órgãos/estruturas educativas.

estruturantes do

Agrupamento.

comunidade
escolar.

Prestação do Serviço Educativo / Planeamento e Articulação
Objetivos
Monitorizar as

Estratégias
•

atividades de

avaliação/interv
enção, tendo

à

identificação

/

•

o integral de
todos e de cada

que

especificidades de cada

necessitam

da

mobilização

de

•
•

grupo/turma;
•

Proporcionar

a inclusão

Articular o trabalho a desenvolver pelos

educativa e social de

diferentes

todos os alunos;

processo

um dos alunos.

respostas

educativas adequadas às

inclusão;
•

Promover

encaminhamento e avaliação dos alunos
medidas de apoio à aprendizagem e

em vista o
desenvolviment

Proceder

Metas

técnicos
educativo

intervenientes
dos

alunos

no
que

•

Promover o apoio a todos

necessitam da mobilização de medidas de

os alunos, garantindo a

apoio à aprendizagem e inclusão;

igualdade

Implementar medidas de apoio para os

oportunidades no acesso

alunos identificados;

e no sucesso educativo.

de

Dinamizar ações de articulação entre os
docentes do ensino especial e serviços
especializados.
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Prestação do Serviço Educativo / Planeamento e Articulação
Objetivos
Prestar um

Estratégias
•

serviço
educativo de
qualidade
•

•
•

Promover

a

Metas

articulação

entre

•

curricular

curriculares/disciplinas/áreas curriculares

vertical entre os vários

e/ou cursos;

níveis de ensino e entre

Promover a articulação curricular e a

as

sequencialidade das aprendizagens entre

curriculares

ciclos;

disciplinares,

Produzir materiais didático-pedagógicos e

curriculares

não

aferir instrumentos de avaliação;

disciplinares

e

Promover práticas de uniformização de

departamentos;

Implementar

práticas

motivadoras

no

•

inovadoras

processo

e

horizontal

várias

áreas

Refletir sobre as práticas
educativas

ensino-

Criar mecanismos de monitorização e

trabalho colaborativo;

pedagógicas,

da

departamentos

práticas

coordenação

curriculares

e

Realizar

•

o

Garantir mecanismos de

dos

monitorização

dos

acompanhamento

projetos;

nos

departamentos,
incrementando

das

e

áreas

aprendizagem;
acompanhamento

•

Melhorar a coordenação

departamentos

critérios de ensino/avaliação;
•

•

e

das

práticas pedagógicas.
atividades

conducentes

a

um ensino diferenciado para alunos que
necessitam da mobilização de medidas de
apoio à aprendizagem e inclusão, com
vista a uma aprendizagem cooperativa e
ativa.
•

Melhorar a literacia motora dos nossos
alunos criando situações nas aulas de
exercício critério e recorrer sempre que
possível ao método global usando formas
jogadas reduzidas e condicionadas;

•

Promover e rentabilizar o Projeto do
Clube

de

Desporto

Escolar

criando

dinâmicas que permitam que mais alunos
da escola estejam envolvidos.
•

Promover

hábitos

e

rotinas

de

vida

saudável criando dinâmicas desportivas e
eventos desportivos que envolvam toda a
comunidade escolar e, se possível, o meio
envolvente.
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Prestação do Serviço Educativo / Planeamento e Articulação
Objetivos

Estratégias

Produzir,

•

utilizar e avaliar
educativos
potenciadores

Apostar nos espaços, projetos e recursos
potenciadores

recursos
•

da construção

da

experimentação,

•

da

Aumentar a prática de
projetos/atividades

construção de conhecimento e do apoio ao

experimentais

estudo;

realizadas com recurso

Incentivar a criação de projetos de cariz

a metodologias ativas e

artístico envolvendo alunos, docentes, não

sua divulgação;

de

docentes,

conhecimento.

educação.

•

Metas

Estimular

pais

e

encarregados

de

•

Aumentar

o

número

de atividades artísticas

a

laboratoriais,

utilização
projetos

de

aulas

específicos

ou

desenvolvidas;
•

Aumentar o número de

outras atividades, para fomentar uma

recursos

atitude positiva face ao método científico,

utilizados.

educativos

incentivando, desta forma, uma prática
ativa na aprendizagem das ciências;
•

Procurar que a oferta educativa tenha em
conta as componentes experimentais, bem
como as dimensões culturais e sociais, em

particular a vertente desportiva e artística;
•

Aumentar e consolidar a cultura desportiva
dos nossos alunos através de: criação de
uma sala de aula teórica nas instalações de
educação física; apetrechar com internet
os equipamentos tecnológicos existentes no
espaço da educação física para rentabilizar
ao máximo o uso destes equipamentos;

•

Promover as capacidades físicas com o
objetivo de todos os alunos atingirem a
zona saudável em todos os testes físicos;

•

Usar o programa do Fitescola para avaliar a
aptidão física e atividade física dos alunos
e, simultaneamente, fornecer ao aluno
conselhos úteis de como manter a boa
forma física, ou, se for o caso, melhorá-la
e,

consequentemente

alcançar

saúde,

qualidade de vida e rendimento escolar;
•

Facultar informação pertinente sobre a
área aos Encarregados de Educação pelos
canais existentes através dos Diretores de
Turma.
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Prestação do Serviço Educativo / Monitorização e Avaliação das
Aprendizagens
Objetivos
Avaliar os

Estratégias
•

resultados

Incentivar a utilização de instrumentos
de

alcançados.
•

Metas

utilização

específicos

para

as

Promover a diversidade
nas formas de avaliação

diferentes componentes da avaliação;

nas

Monitorizar o progresso das turmas em

disciplinas;

termos de resultados escolares;
•

•

Monitorizar,

analisar/refletir

•
sobre

os

Melhorar os resultados
obtidos pelos

resultados ou progressos verificados pelos

diferentes

alunos a

todas as disciplinas.

alunos por período escolar;
•

Desenvolver estratégias para ultrapassar
os

pontos

fracos

identificados

nos

alunos/turmas.

Melhorar os

•

processos de
avaliação das
aprendizagens e

•

alunos apoiados

consigam,

superaram

autonomamente,

superar

os recursos disponíveis na escola;
•

alunos.

•

que
as

dificuldades;
•

Monitorizar a eficácia

Promover avaliações intercalares de forma

das medidas

a

em Conselho de Turma;

avaliar

a

eficácia

das

medidas

implementadas;
•

Aumentar o número de

trabalho e de organização, de modo a que
dificuldades e utilizar, por sua iniciativa,

os resultados
escolares dos

Incentivar os alunos a criar hábitos de

•

adotadas

Monitorizar a eficácia

Propor medidas de suporte à aprendizagem

das medidas de apoio

e inclusão;

educativo

Envolver o Encarregado de Educação a

aos alunos.

facultadas

participar e cooperar em tudo que se
relacione

com

a

educação

do

seu

educando;
•

Recorrer ao CAA para apoio e inclusão dos
alunos;

•

Implementar coadjuvâncias em salas de
aula;

•

Criar uma bolsa de professores para apoio
aos alunos.
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Prevenir a

•

desistência e o
abandono.
•

Identificar precocemente os alunos que

•

a

taxa

de

apresentem situações de possível abandono

abandono escolar e o

escolar;

absentismo escolar;

Contactar

regularmente

Encarregados

com

os

•

de Educação, de forma a

atuar em tempo

útil para solucionar

projetos

no

os

fatores

desistência

e

abandono escolar;
•

possíveis situações de risco;
Dinamizar

Constatar
de

prevenir situações de risco de abandono e

•

Reduzir

Adequar o

número de

ofertas educativas, em
âmbito

da

conformidade

Orientação Vocacional.

com

necessidades
alunos,

com

dos
vista

diminuição
desistência

as
à
da

e

do

abandono.

Resultados / Resultados Académicos
Objetivos
Promover o

Estratégias
•

sucesso escolar
dos alunos, o

Monitorizar

Metas

sistematicamente

os

•

resultados escolares dos alunos;
•

mérito, a

Monitorizar

das

excelência e o

a

taxa

Escolas

de

Aumentar o sucesso dos
alunos;

sucesso

•

do Agrupamento em

Melhorar

aprendizagens, o ensino

comparação com os resultados nacionais,

e

valor, suportado

de

alunos;

por uma cultura

progressiva da organização;

de rigor e de

•

exigência.

forma

Acompanhar,

a

acentuar
monitorizar,

a

melhoria
•
refletir

as

os

resultados

dos

Aumentar as médias das

e

classificações

definir estratégias, de forma sistemática,

por disciplina.

internas,

envolvendo todos os responsáveis, no
processo de ensino e aprendizagem com
vista à melhoria dos resultados escolares;

•

Identificar quais os elementos que se
revelaram

como

os

principais

determinantes dos casos de sucesso e
insucesso;
•

Promover reuniões para articulação entre
professores do mesmo departamento e dos
diferentes ciclos, a fim de partilhar
estratégias, metodologias e conteúdos.
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Consolidar os

•

resultados
escolares dos

Desenvolver hábitos e métodos de trabalho

•

individual e em grupo;
•

alunos.
•

alunos;

Reforço de um ensino diferenciado que

•

Melhorar

as

tenha em conta as características dos

aprendizagens, o ensino

alunos;

e

Propor, implementar e avaliar as medidas

alunos;

de todos os alunos com dificuldades de

•

Aumentar o sucesso dos

•

os

resultados

dos

Aumentar as médias das

aprendizagem em qualquer momento do

classificações

seu percurso escolar;

por disciplina.

internas,

Propor, implementar e avaliar para os
alunos

que

revelem

capacidades

excecionais de aprendizagem;
•

Monitorizar o progresso dos alunos em
função da análise comparativa entre os
resultados obtidos na Avaliação Interna e
nos Exames Nacionais.

Continuar a

•

prevenir o
abandono/insuc
esso.

Monitorizar

o

fenómeno

do

abandono

Diminuir o número de

escolar, perceber a sua evolução, e detetar

alunos que abandonam a

precocemente

escola;

as

ameaças

que

o

sustentam;
•

•

•

Diminuir o número de

Iddentificar os alunos que têm insucesso,

alunos referenciados à

dando particular relevância às causas, e

CPCJ.

aplicar, atempadamente, as medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão de
acordo com o Decreto Lei n.º 54/2018, de
6 de julho;
•

Propor,

implementar

as

medidas

de

suporte à aprendizagem e inclusão;
•

Proceder ao acompanhamento interciclos
do percurso dos alunos.
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Resultados / Resultados Sociais
Objetivos
Promover o

Estratégias
•

desenvolviment

Envolver

os

alunos

Metas

em

projetos

de

•

Aumentar o número de

cidadania;

atividades

promovidas

o cívico dos

•

Dinamizar campanhas de solidariedade;

pelos alunos no âmbito

alunos.

•

Dinamizar reuniões com a Associação de

do

Estudantes

cívico;

e

responsabilizá-la

dinamização
•

Aumentar a

•

aquisição e
aplicação de

•

regras de

de

seu

pela

Plano

de

alunos

Responsabilizar o Delegado e Subdelegado

responsabilidade

nas funções que lhes são atribuídas.

seu cumprimento.

Divulgar o Estatuto do Aluno e Ética

•

o
da

e

do

Diminuir o número de

Escolar e do Regulamento Interno;

registos de ocorrências

Distribuir aos Encarregados de Educação o

de indisciplina;

aceitação

que

reflete

o

•

seu

Reunir

Promover o cumprimento

do RI e do Código de

conhecimento;
•

nos

sentido

de

disciplina.

Incutir

Atividades;

Código de Conduta. Recolher o seu termo

convivência e

•

desenvolvimento

Conduta.

Direção/Diretores

Turma/Professores

titulares

de
de

Turma/Educadores de Infância com os
Pais e Encarregados de

Educação

dos

alunos mais problemáticos;
•

Implementar
eficazes

mecanismos

céleres

e

na resolução dos problemas

disciplinares.

Monitorizar o

•

percurso dos
alunos.

Verificar

a

taxa

de

empregabilidade

dos alunos dos Cursos Profissionais;
•

Endereçar

convites

Agrupamento
atividades.

para

a

ex-alunos

participarem

•

Proceder à construção de
uma base de

dados do

do

percurso dos alunos, após

em

a

sua

conclusão

de

estudos no Agrupamento.
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Resultados / Reconhecimento da comunidade
Objetivos
Promover

Estratégias
•

Aplicar,

regularmente,

Metas
inquéritos

de

•

Aumentar

o

grau

de

atitudes e

satisfação e, com base neles, implementar

satisfação

práticas que

medidas que otimizem a satisfação da

comunidade educativa;

contribuam para
a formação de

comunidade educativa;
•

cidadãos
conscientes e

•

•

Aumentar

da
o

número

Divulgar as condições de acesso aos

de diplomas atribuídos

quadros de valor, mérito e de excelência;

aos alunos;

Promover atividades de índole formativa,

•

Aumentar o número de

participativos

cultural e desportiva como contributo

projetos/atividades

na sociedade.

para a valorização de toda a comunidade

contribuem

educativa;

desenvolvimento local.

•

que

para

o

Dinamizar ações/intervenções junto da
comunidade, no âmbito de um serviço
público cultural e recreativo.
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METAS

Transição
Ano de escolaridade
1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

Taxa de transição 100

95

96

-

100

-

100

100

-

10.º/1.º 11.º/2.º 12.º/3.º
95/100* 95/100*

-

* Taxa de transição para o Ensino e Formação Profissional

Aprovação

Ano de escolaridade
Taxa de aprovação

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

-

-

-

100

-

98

-

-

98

10.º/1.º 11.º/2.º 12.º/3.º
-

-

98

Permanência

*
Ano de escolaridade

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

Taxa de permanência 100

100

100

100

100

100

100

100

100

*-

10.º/1.º 11.º/2.º 12.º/3.º
100

100

100

Percentagem de alunos que, durante o seu período de matrícula na instituição, não abandona o sistema de ensino.

Educação Pré-escolar
Áreas de conteúdo

Domínios
•
•
•
•

Construção da identidade e autoestima
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania

Educação física

•
•
•

Consciência e domínio do corpo
Perícias e manipulação
Cooperação em situações de jogo

Educação artística

•
•
•
•

Apropriação gradual de instrumentos e técnicas
Acesso à arte e à cultura artística
Desenvolvimento da criatividade do sentido estético
Diversidade qualidade e acessibilidade dos materiais

Linguagem oral e
abordagem à escrita

•
•
•
•
•

Comunicação oral
Consciência linguística
Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização
em contexto
Identificação de convenções da escrita
Motivação e prazer para ler e escrever

•
•
•
•

Números e operações
Organização e tratamento de dados
Geometria e medida
Interesse e curiosidade pela matemática

•
•
•

Introdução à metodologia científica
Abordagem às ciências
Mundo tecnológico e utilização das tecnologias

Formação pessoal e
social

Expressão /
Comunicação

Matemática

Conhecimento do
mundo

Componentes
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METAS
Sucesso
Ano de escolaridade
1.º

2.º

3.º

4.º

Apoio ao estudo 99

99

92

95

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º 10.º/1.º 11.º/2.º 12.º/3.º

Aplicações Informáticas B

95

Biologia

98

Biologia e Geologia

80

90

Disciplinas do Curso de AGD

100

100

100

Disciplinas do Curso de IdG

100

100

100

Disciplinas do Curso de TAR

100

100

100

98

99

100

90

90

82

96

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

95

95

95

95

90 94

95

95

95

Direito

100

Economia C

100

Educação Física
Educação Musical

98

99 100

95

95

87

90

93

85

85

85

95

Educação Moral Religiosa e Católica
Educação para a Cidadania

94

97

95

Educação Tecnológica

92

95

Educação Visual

95

96

Espanhol
Estudo do Meio 99

96

95

95

Expressões 99

99

96

98

Filosofia
Física

100

Físico-Química

90

90

90

Francês

95

91

90

Geografia

90

90

95

Físico-Química A

Geografia A

77

90

90

90

78

72

75

88

98

92

93

93

86

87

88

88

88

100

Geologia

98

Geometria Descritiva A
História

93

90

85

História A
História e Geografia de Portugal
Inglês

89

90

85 90

80

80

80

90 90

85

85 80

70

70

93

Latim A
Literatura Portuguesa
MACS
Matemática 95

83

84

72

Matemática A
Oficina de Artes

90

90

94

91

Oficina de Cultura e Línguas
Clássicas
Português 91
Programação e Robótica 98

87 90

92

90

90

97

98

Psicologia

100

Química

100

Sociologia
TIC

100
95

95

95
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Autonomia e
Flexibilidade Curricular
A Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) apoia-se na política
educativa do atual governo constitucional e pretende garantir a
promoção de melhores aprendizagens através de uma gestão curricular
contextualizada num quadro de uma maior autonomia da escola. Surge
como um projeto integrador e aplicador de diversas iniciativas recentes,
como sejam o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais,
a Educação Inclusiva e a Estratégia de Educação para a Cidadania. A sua
implementação depende, em grande medida, do envolvimento de
diversos elementos da comunidade educativa, com principal foco na
organização dos tempos, metodologias e espaços de trabalho.
A AFC tem reflexos profundos e diretos nas práticas pedagógicas,
permitindo gerir espaços e tempos de aprendizagem, valorizar a
aprendizagem em contexto, implementar com maior eficácia uma
metodologia interdisciplinar, reforçar a dimensão de intervenção ativa e
crítica do aluno, dentro e fora da sala de aula. Uma intenção mais
exaustiva é o desenvolvimento de projetos com o objetivo específico de
recuperação de aprendizagens; a valorização das artes, do desporto, do
trabalho experimental e das tecnologias de informação e comunicação,
a integração de componentes de natureza regional e local; a aquisição e
desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão,
mobilização crítica e autónoma de informação, que permita a resolução
de problemas e o reforço da autoestima dos alunos; o desenvolvimento
de experiências de comunicação e expressão nas modalidades oral,
escrita e visual; o exercício de cidadania ativa, de participação social,
em contextos de partilha e colaboração.

Internacionalização
O processo de internacionalização do Agrupamento representa um
convite à comunidade educativa para abraçar os desafios da educação
na dimensão europeia. A curiosidade, a criatividade e a adaptação são
fatores determinantes no sucesso educativo e profissional, das pessoas,
organizações e sociedades numa escala global, onde as novas
oportunidades e experiências de boas práticas são participadas e
partilhadas de forma colaborativa e em rede. No passado, Afonso de
Albuquerque serviu-se da Caravela para expandir Portugal, hoje o
Patrono do Agrupamento traça novas rotas de desenvolvimento cultural,
social, científico, tecnológico e profissional através do programa
Erasmus+, ou similares, para redesenhar um futuro empreendedor,
seguro e sustentável. Neste, já navegam o staff educativo, os alunos e a
comunidade educativa envolvente, vivenciando, experienciando e
disseminando novas realidades educativas que ajudam a inovar e
alavancar a qualidade do serviço educativo prestado, há mais de 160
anos, por todas as gerações de pessoas que representaram e
representam esta grande instituição. Gratos por esta odisseia educativa
e juntos a educar à escala europeia.
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Instrumentos de execução do
Projeto Educativo
Constituem instrumentos de execução do Projeto Educativo do
Agrupamento o Plano Anual de Atividades, o Regulamento Interno do
Agrupamento, o Plano de Formação Docente e Não Docente e o
Orçamento.
O Plano Anual de Atividades operacionaliza o Projeto Educativo numa
lógica de curto prazo (ano letivo), sendo um documento decisivo na
afetação de meios, nos seus aspetos humano, material e financeiro. As
atividades devem estar apoiadas no currículo e planeadas de forma
articulada, possuindo, tanto quanto possível, uma natureza ampla e
interdisciplinar. As mesmas são elaboradas por cada grupo disciplinar e
apresentadas ao coordenador do respetivo departamento obedecendo a
uma calendarização criteriosa. O documento é submetido à aprovação
dos membros do Conselho Geral após emissão de parecer por parte do
Conselho Pedagógico.
Todas as estruturas pedagógicas devem traçar o seu Plano Anual de
Atividades e as atividades devem ser preparadas com rigor, definindo
objetivos e indicando a calendarização, formas de divulgação e
avaliação.
O Regulamento Interno do Agrupamento permite a aplicação da lei e de
normas internas decorrentes da autonomia. Assegura direitos, enuncia
obrigações e define funções dos intervenientes.
Deverá ser uma preocupação do Agrupamento criar condições para a
execução de um Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente
e implementar mecanismos de autoformação e de heteroformação
contínuas, centradas na identificação de necessidades de formação,
ancoradas nos novos desafios trazidos à prática pedagógica e educativa.
O Plano de Formação é elaborado anualmente e de acordo com as
necessidades identificadas.
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Avaliação e divulgação
O Projeto Educativo do Agrupamento é um documento de construção
inacabado que implica uma dinâmica para a qual é determinante o
contributo dado pela autoavaliação.
A avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento constitui-se como um
retorno de informação sobre os processos desenvolvidos nas escolas,
bem como dos seus resultados, de modo a reorientar a ação
fundamentalmente em termos de ensino e de aprendizagem e da
formação dos atores educativos.
Quanto à periodicidade, devem prever-se momentos distintos da
avaliação:


No final de cada ano letivo do triénio;



No final da sua vigência.

São momentos de balanço, de identificação de pontos fortes, aspetos a
melhorar e de reajustamento de estratégias.
Para que as metas e as estratégias previstas no Projeto Educativo do
Agrupamento sejam concretizadas, é fundamental que toda a
comunidade educativa tenha conhecimento das mesmas. A sua
divulgação à comunidade educativa torna-se imprescindível e deverá
realizar-se após a sua aprovação pelo Conselho Geral, da forma
considerada mais eficaz.

Constituem anexos do
Projeto Educativo
•

Critérios para a elaboração de turmas

•

Critérios para a elaboração de horários

•

Plano de desenvolvimento europeu
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