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1. INTRODUÇÃO
"A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo
próprio, constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de
responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação às
características e recursos da comunidade em que se insere" (Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de
fevereiro).
De acordo com o número um do artigo 9.º do Decreto – Lei nº 75/2008, de vinte e
dois de abril, na sua redação atual, o Projeto Educativo é o documento que consagra a
orientação educativa do Agrupamento, 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 se propõe cumprir a sua função
educativa.
O Projeto Educativo surge como um instrumento que possibilita a definição e a
formulação das estratégias que vão fazer da escola/agrupamento o espaço organizacional
onde se decidem os desafios educativos, funcionando como fator impulsionador da sua
autonomia.
O Projeto Educativo apresenta-se como um documento fundamental da política
interna do Agrupamento, cuja finalidade é definir as suas linhas orientadoras, dentro do
quadro das políticas nacionais e mostrar em que medida se propõe assegurar a
continuidade dos seus projetos e intervenções, boas práticas e estabelecer novas metas de
desenvolvimento.
Cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril de 2010, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, foi elaborado o Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas de Campo Maior, para o triénio 2017-2020.
A proposta de Projeto Educativo resulta das leituras das atas, reflexões, relatório,
avaliações e caraterização geográfica (física e humana) do concelho. A aplicação de um
inquérito aos alunos, Pais/Encarregados de Educação, professores e assistentes
operacionais, reforçam a participação de todos os intervenientes no processo educativo.
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2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E OBJETIVOS
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Campo Maior pretende ser um
instrumento privilegiado de participação de toda a comunidade educativa, bem como da
promoção da autonomia. Os princípios orientadores dizem respeito aos fatores que
contribuem para o sucesso educativo, nomeadamente:
1. Exercício de liderança promotora da qualidade do ensino;
2. Ambiente favorável ao ensino- aprendizagem;
3. Inovação pedagógica e tecnológica;
4. Diversidade da oferta formativa;
5. Cooperação escola/comunidade;
6. Adequação das respostas educativas às diferentes necessidades especiais
7. Valorização do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida.

Os princípios orientadores visam:
a) Promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono escolar;
b) Garantia do atendimento às diferenças individuais.
c) Promoção da inovação pedagógica e tecnológica como catalisador de
aprendizagens e conhecimento;
d) Promoção da educação para a saúde, através da adoção de comportamentos
saudáveis promotores de bem-estar físico, emocional e social;
e) Fomento do trabalho colaborativo e articulado: partilha de informação,
experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes
educativos;
f) Promoção dos valores da disciplina, respeito mútuo, tolerância, autonomia e
esforço como elementos essenciais na construção do conhecimento;
g) Promoção da equidade social;
h) Promoção da participação dos membros da comunidade educativa.
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2.1. VISÃO E MISSÃO
2.1.1 Visão
Pretendemos ser um Agrupamento que constitua uma referência na comunidade e
promova a excelência apostando nas seguintes estratégias:
•

Oferta formativa diversificada e flexível capaz de responder a um público
muito heterogéneo;

•

Construção de um ambiente relacional de qualidade.

•

Inovação tecnológica e pedagógica;

A concretização desta visão exige:
•

Formação adequada dos recursos humanos;

•

Otimização

das

práticas

colaborativas

(nos

departamentos,

entre

departamentos, entre ciclos);
•

Promoção da tolerância;

•

Promoção da inovação/ otimização das boas práticas;

•

Reforço da utilização dos meios TIC nas formas de comunicação interna e
externa;

•

Aprofundamento da interação com os vários parceiros do meio local, regional e
nacional;

•

Promoção da avaliação da Escola com vista à melhoria da qualidade da ação
educativa;

2.1.2. Missão
A missão do Agrupamento de Escolas de Campo Maior reside na promoção do
sucesso educativo e na valorização da formação pessoal e social de todos os alunos
enquanto elementos da comunidade, por isso também agentes ativos na promoção do bemestar coletivo.
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3. CONTEXTO E IDENTIDADE DA COMUNIDADE EDUCATIVA
3.1. Caraterização histórica do concelho de Campo Maior
Entre os rios Caia e Xévora, bem perto da vizinha Espanha, encontramos na planície
alentejana a Vila de Campo Maior.
O povo criou duas lendas para lhe explicar a origem. Uma, a mais antiga, conta que
vários moradores vivendo separados pelos campos resolveram juntar-se e procurando o
sítio para fundar a povoação, um deles encontrou entre o matagal um terreno mais aberto
e gritou: "Aqui o campo é maior". A outra lenda, mais recente, atribui a fundação do povoado
a D. Dinis que escolhendo o sítio para onde devia crescer a Vila teria dito apontado para o
local que parecia mais adequado: "Aqui o campo é maior".
Embora não existam certezas no que diz respeito à origem da Vila (há quem diga
que foi fundada pelos Romanos, outros apontam a sua fundação aos Godos e outros aos
Muçulmanos), vestígios de origem diversa permitem-nos afirmar que o território onde
atualmente se situa Campo Maior foi habitado desde as épocas mais remotas, a partir do
ano 600 A.C.
Existem documentos medievais, que nos permitem afirmar a existência de Campo
Maior como povoação acastelada a partir da sua conquista aos Muçulmanos pelo Rei de Leão
e de Castela, Fernando IV, através do tratado de Alcanizes e em troca de outras povoações.
D. Dinis mandou refazer o Castelo arruinado pelas lutas de reconquista conferindo-lhe novo
foral.
Como outros concelhos medievais o povoado cresce primeiro dentro da Fortaleza
rodeada no século XIV pela muralha medieval. Há notícias de que neste século o Castelo e
povoado já estavam bem apinhados de gente e em 1450 na impossibilidade de se erguerem
mais edifícios no interior da muralha dá-se a construção de habitações fora desta. Na
Barreira, junto à Porta do Sol começa a erguer-se o que virá a construir a Vila nova.
Entre os séculos XV e XVI podemos falar do desenvolvimento económico-social da
Vila, desenvolvimento este que teve como causa principal o incremento das relações
comerciais com a Estremadura espanhola. A agricultura era a ocupação predominante
naquele tempo, mas também existiam outras das quais salientamos o comércio e indústria
artesanal.
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Por oposição, os séculos XVII e XVIII vão ser em Campo Maior séculos de guerra,
tragédias e declínio a nível económico e social. Campo Maior foi sempre um Concelho em
termo reduzido, mas de grande interesse estratégico, ele era juntamente com Elvas,
Ouguela, Olivença e Juromenha frente avançada de defesa contra as frequentes invasões.
O corredor do Caia-Xévora foi sempre ponto propício à entrada de tropas vindas de
Espanha e isto devido a vários fatores: ausência de barreiras naturais; o facto da nossa
região se apresentar como ponto de entrada em Portugal mais próximo de Lisboa, deste
modo podemos afirmar que Campo Maior e o seu Castelo foram sempre palco de
importantes movimentos militares.
A guerra com Castela entre 1640-68 vai ter efeitos extremamente destrutivos em
Campo Maior e nas povoações fronteiriças. Esta guerra vai implicar a fortificação da Vila, a
construção de uma nova muralha que assegurasse a defesa das habitações extra - muralha
medieval. A Vila é então o mais importante centro militar a seguir a Elvas, sendo os
contingentes militares numerosos e heterogéneos.
Nos finais do século XVII a Vila vê-se desprovida de grande parte dos seus agentes
mais dinâmicos (artesãos, mercadores, letrados). O sector agrícola é o principal sector
produtivo em prejuízo da indústria artesanal e serviços.
Outro acontecimento importante, mas este já no século XVIII, é o cerco do exército
espanhol a Campo Maior em 1712 durante a guerra de Sucessão da Espanha. Neste ano, um
grande exército espanhol lançou sobre Campo Maior toneladas de bombas e metralhas
durante 36 dias. Campo maior vai-se reerguer lentamente e com fisionomia económica e
social diferente.
Outra grande tragédia do século XVIII que vai provocar novas alterações
demográficas e urbanísticas aconteceu na madrugada de 16 de setembro de 1732 quando
um raio fez explodir o paiol da torre do Castelo matando e ferindo centenas de pessoas e
destruindo cerca de dois terços da Vila. D. João V determinou a rápida reconstrução do
castelo e povoado de forma a evitar invasões espanholas e o ataque à povoação de momento
indefesa. As reparações e melhoramentos no Castelo e muralhas vão-se processar muito
lentamente sendo muitas vezes interrompida pelos cercos.
É no século XVIII que se termina a construção das atuais igrejas da Misericórdia e da
Matriz, iniciando-se a construção da igreja de São João, a Vila passa então a estar dividida
em duas freguesias urbanas, Nossa Senhora da Expectação e São João.
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A primeira metade do século XIX vai ser uma época bastante agitada, marcada pelas
invasões francesas e lutas liberais.
Em 1801 temos o cerco do exército espanhol perante o qual a Vila capitulou. Após
este cerco a fortaleza ficou bastante danificada. As portas de entrada da Vila ficaram sem
pontes levadiças e as muralhas em ruínas. Sete anos mais tarde, em 1808 os
Campomaiorenses revoltaram-se contra os franceses que então invadiam Portugal e
governavam a Vila. Em 1811 a Vila é novamente cercada, mas destra vez pelo exército
francês, ela resistiu ferozmente durante mais de um mês até ser obrigada a capitular.
Porém, logo os franceses fugiram à chegada de socorros luso-britânicos sob o
comando de Beresford, que pelo feito ganhou o título de Marquês de Campo Maior e a Vila
o de "Leal e Valorosa".
A praça manteve a importância militar até 1834, em 1848 é desartilhada e em 1860
já se encontra votada ao abandono.
Em 1867 quiseram extinguir Campo Maior como sede de Concelho anexando-o a
Elvas, a população revolta-se numa greve geral no dia 13 de dezembro e o governo de Lisboa
recuou, o facto ficou assinalado através da atribuição do nome "Rua 13 de Dezembro" à
antiga Canada.
No início do século XX a Vila já não cabe dentro das muralhas seiscentistas, muitas
das fortificações foram demolidas para permitirem o alargamento da Vila. A Vila continua
então a crescer.
Em 1926 o Concelho é acrescido da sua freguesia rural - Nossa Senhora de
Degolados.
Campo Maior procura acompanhar o ritmo dos novos tempos, acentua-se a
mecanização da agricultura, inaugura-se a unidade fabril do Concelho, aparecem jornais
locais, abre-se o jardim público, as festas do Povo iniciam-se em 1923 e realizam-se vários
anos seguidos.
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3.2. Caracterização geográfica do concelho de Campo Maior
3.2.1 Território
O Município de Campo Maior encontra-se localizado na região Alentejo – NUT II e
mais concretamente no Alto Alentejo (NUT III). Localiza-se na faixa raiana do território
nacional fazendo fronteira com Espanha. Campo Maior é um dos 15 municípios que
constituem o distrito de Portalegre.
Faz fronteira com o município de Arronches a Noroeste, com o município de Elvas a
Sudoeste e, no seu restante perímetro, confronta com Espanha.
O município de Campo Maior possui uma superfície total de aproximadamente de
247Km2 distribuídos pelas suas três freguesias (Mapa 2 figura 1: Nossa Senhora da Graça
(35,72km2), Nossa Senhora da Expectação (105,17 km2) e São João Baptista (106,37km2).

Figura 1. Concelho de Campo Maior
3.2.2. População
Campo Maior é um centro urbano com 8456 residentes, sendo a freguesia de Nossa
Senhora de Expectação a mais populosa. As freguesias de Nossa Senhora da Expectação e de
São João Baptista têm características de lugar urbano, correspondendo grosso modo à área
urbana da vila de Campo Maior. A freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados
apresenta características rurais, destacando-se o lugar com 587 residentes (tabela 1).
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Tabela 1. População em Campo Maior, em 2011 (Censos 2011)
Zona Geográfica
Campo Maior
Nossa Senhora da Expectação
Nossa Senhora da Graça dos Degolados
São João Baptista

População residente
HM
H
M
8456
3974
587
3895

4099
1900
296
1903

4357
2074
291
1992

No que concerne à distribuição da população por grupos etários, predomina uma
população adulta, pois 59% da população encontra-se na faixa etária entre os 25 e os 64
anos. A população com 65 e mais anos representa 11% da população, sendo que o grupo
mais jovem representa 18% da população (Figura n.º 2).
A taxa de natalidade é de 9,2%, em 2010, registando um acréscimo de 3%º
relativamente a 2006, contrariando a descidas das taxas de natalidade no Alentejo. A taxa
de mortalidade também registou um aumento de cerca de 12% em 2006 para 14,8% em
2010, a este facto surge aliado a um número muito elevado de efetivos no grupo etário de
65 e mais, sobretudo o reforço dos efetivos acima dos 85 anos, em resultado do aumento da
esperança média de vida.
As taxas de nupcialidade fixaram-se em 4,6%, mais 0,6% comparativamente a 2006,
estas taxas são superiores aos valores do país e do Alentejo. Ainda assim, existe uma
percentagem elevada de nascimentos fora do casamento, ainda que os pais coabitem juntos:
73%. A coabitação corresponde às uniões de facto, declaradas efetivamente ou apenas para
fins estatísticos. As taxas de divórcio duplicaram, passando de 1,2% em 2006 para 2,9% em
2010. A taxa é superior à média do país e da região.
No que diz respeito às migrações, nos últimos anos Campo Maior tem recebido
imigrantes, oriundos: dos países do leste da europa, da China e do Brasil. A percentagem de
população estrangeira que solicitou estatuto de residente é de 0,5% e por efetivos 38, no
ano de 2010. As migrações contribuem para um rejuvenescimento da população, uma vez
que o perfil do imigrante mantém-se: pessoas entre os 24 anos e os 40 que procuram uma
melhoria na qualidade de vida, assim, trazem a família ou constituem a família no local de
chegada. Este facto é de extrema importância para a vida das escolas, pois implica uma
estratégia de integração.
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3.2.3 Educação
As estatísticas dos últimos vinte anos evidenciam o aumento progressivo da
escolarização e da generalização da educação pré-escolar. O concelho de Campo maior
regista uma tendência de redução do número de alunos na educação pré-escolar e ensino
básico do 1º ciclo, tal como se verifica a nível nacional, embora não tão acentuada. A redução
de alunos resulta dos padrões de taxas de natalidade reduzidos que se verificam nas últimas
décadas. Por outro lado a escolarização tem vido a aumentar, pelo que destacamos o número
de alunos que nos últimos anos frequentaram outras ofertas formativas que na globalidade
permitiram um aumento considerável da formação da população do concelho e materializar
uma das aspirações da União Europeia: o fomento da aprendizagem ao longo da vida. A
oferta formativa diversificada permite um ajustamento ao perfil dos alunos.
No que diz respeito às qualificações da população de Campo Maior, (Figura n.º 3)
verificamos que a percentagem de população com o grau do ensino superior concluído é de
10% e uma percentagem de 2% para o ensino pós-secundário. O secundário representa
17% e predomina o 1º ciclo com 33%.
Num «futuro próximo» estas qualificações tendem a aumentar, uma vez que o
cenário compreende a escolaridade de doze anos.
3.2.4 Atividade económica
As atividades económicas em Campo Maior distribuem-se em cerca de 10% que se
ocupa das atividades relacionadas com a agricultura e criação de gado, 32% na indústria e
a maioria da população trabalha no sector terciário que compreende comércio e serviços:
58%.
O dinamismo económico faz-se sentir pela presença de duas empresas de maior
dimensão: Delta e a Hutchinson - Borrachas de Portugal. Existem ainda outras indústrias de
torrefação de café e de origem agro-alimentar.
Os serviços são de caráter institucional, bem como de apoio à população. Os serviços
que ocupam uma larga maioria de população ativa são os institucionais: forças de
segurança, ensino, autarquia, finanças, segurança social e saúde. As atividades económicas
são relevantes, uma vez que são parceiras do agrupamento, recebendo alunos em estágio e
algumas vezes admitindo-os como trabalhadores.
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O ganho mensal médio em Campo Maior é de 1037 euros, de acordo com os dados
do INE. No entanto, uma análise complementar revela outros números, nomeadamente a
proteção social.
3.2.5 Proteção social
A proteção social tem vindo a crescer e a assumir um papel cada vez mais
importante, sobretudo em época de mudanças e contrariedades económicas.
3.2.6 Cultura e desporto
O Concelho de Campo Maior dispõe de vários equipamentos desportivos e culturais, a saber:
Tabela 2. Equipamentos do concelho de Campo Maior
Equipamentos desportivos

Equipamentos culturais
* Biblioteca Municipal
* Centro Polivalente de Degolados * Lagar Museu
* Piscinas Municipais
* Museu Aberto
* Complexo de piscinas da Fonte * Museu do Café
Nova
* Museu de Arte Sacra
Sporting Clube Campomaiorense
* Castelo de Campo Maior
* Castelo de Ouguela
* Ermida de S. Pedro
* Pelourinho
* Igreja Matriz
* Capela dos Ossos
* Igreja de São João Baptista
* Ermida de S. Joãozinho
* Ermida de Nossa Senhora da Enxara
* Centro Cultural de Campo Maior
* Centro Comunitário de Campo Maior

Os equipamentos culturais e desportivos são amplamente utilizados pela população, em
algumas ocasiões os equipamentos muitas vezes são utilizados em benefício da escola.

3.2.6.2 Associações
O associativismo em Campo Maior assume múltiplas expressões: associações sociais,
humanitárias, culturais, desportivas e recreativas que permitem o acesso a atividades de
carácter desportivo, cultural, ambiental, recreativa ou de ação social. Em Campo Maior
existe um grande número de associações, demonstrativo da vitalidade do concelho
constituindo uma mais-valia para a formação integral dos nossos alunos. É através do
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exercício do direito de associação para muitos cidadãos que são asseguradas formas de
participação cívica da maior relevância, promotores de sinergias de um concelho.
Alguns dos nossos alunos integram estas associações podendo ser os promotores de
atividades de interligação com o Agrupamento.
Tabela 3 - Associações em Campo Maior
Desportivo
Núcleo
Sportinguista de
Campo Maior
União de Futebol de
Degolados
Sociedade
Columbófila
Campomaiorense
Grupo de Ecologia e
Desporto de
Aventura – Atalaya
– GEDA
Associação de Caça
e Pesca
Casa do Benfica de
Campo Maior
Associação de
Degolados
Desporto e Cultura

Cultural/Recreativa
Associação Axpress Arte
Associação de Artes
Plásticas
Amigos das Harmónicas
Banda 1.º de Dezembro
Associação Cultural Ad
Septrem Ars
Blá Blá Blá – Teatro
Jovem de Campo Maior
Rancho folclórico e
Etnográfico de Campo
Maior

Acção social
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior
Bombeiros
Voluntários de
Campo Maior
Associação de
Solidariedade
Social Coração
Delta /Centro
Educativo Alice
Nabeiro
ATL “Arco-íris”
CURPI

Associação Cultural
“Vozes da Nossa Terra”
Despertar Alentejano
Centro de Dia e Lar de
Degolados
Universidade Sénior
Associação de Festas do
Povo

Sociedade de São
Vicente de Paulo
Conferência de
Santa Beatriz da
Silva

Outras
Caixa de Credito
Agrícola Mútuo
Associação do
Comércio, Industria
e Serviços
Associação
Cultural, Recreativa
e Desportiva dos
Trabalhadores da
Câmara Municipal
de C. Maior
Grupo Motard de
Campo Maior
Cooperativa de
Habitação
Casa do Povo de
Campo Maior
Associação de
Estudantes
Núcleo da Liga dos
Combatentes de
Campo Maior
Associação de Pais
do concelho de
Campo Maior
Associação de
Beneficiários do
Xévora
ARPAC –
Associação de
Pesca e Ambiente
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4. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
CAMPO MAIOR
4.1 Retrato do agrupamento
O Agrupamento de Escolas do concelho de Campo Maior foi criado em 1 de Agosto de
2010 e resultou da fusão do anterior Agrupamento de Escolas de Campo Maior formado
pelas Escolas Básicas do Bairro Novo, Avenida, Fonte Nova, Cooperativa, Degolados e S. João
Baptista, com a Escola Secundária com 3.º ciclo.
A Escola Secundária com 3.º ciclo foi requalificada pela Parque Escolar e foi também
construído um Centro Escolar para substituir todas as Escolas Básicas, ficando, assim, a
população escolar de Campo Maior com instalações escolares modernas e adaptadas às
necessidades atuais.
Assim, atualmente o Agrupamento de Escolas de Campo Maior é constituído por duas
Escolas: O Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro que abriu no ano letivo 2015/2016 e a
Escola Secundária que foi alvo de uma profunda remodelação por parte da Parque Escolar.
A oferta formativa do Agrupamento de Escolas de Campo Maior é a seguinte:
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Currículo
Carga Horária Semanal (1 tempo letivo = 45 minutos)
Ensino regular- 1º ciclo

1º/2º anos

3º/4º anos

Português

7

7

Matemática

7

7

Estudo do Meio

3

3

Expressões

3

3

1,5

1,5

Inglês

0

2

Programação / Robótica

1

1

1 facult

1 facult

Apoio ao Estudo

Educação Moral e Religiosa

16
Projeto Educativo
2017/2020

Ensino regular- 2º ciclo
5º ano

6º ano

Português

6

6

Inglês

3

3

História e Geografia de Portugal

3

3

Matemática

6

6

Ciências Naturais

3

3

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

Educação Física

3

3

Educação Moral e Religiosa

1

1

Ensino regular- 3º ciclo
7º ano

8º ano

9º ano

Português

5

5

5

Inglês

3

3

3

Espanhol

3

2

2

História

2

3

3

Geografia

3

2

3

Matemática

5

5

5

Ciências Naturais

3*

3*

3*

Físico-Química

3*

3*

3*

Educação Visual

2

2

3

Educação Tecnológica

1

1

--

TIC

1

1

--

Educação Física

3

3

3

Educação Moral e Religiosa

1

1

1

*- Nas turmas com direito a desdobramento, passa a 4.
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4.2 Projetos integradores
O Agrupamento de escolas de Campo Maior tem participado em diversos projetos que
trazem uma mais-valia à escola quer do ponto de vista da inovação quer das boas práticas
pedagógicas, que têm sido reconhecidas à escala concelhia, nacional e internacional. Os
projetos permitem a aprendizagem, o acesso a equipamentos e experiências diferentes, mas
também a promoção da escola enquanto elemento ativo do concelho de Campo Maior.
Permitiram também o desenvolvimento de competências ao nível do conhecimento, da
prática pedagógica, do trabalho colaborativo e foram reconhecidos como boas práticas o
que permitiu continuar a trabalhar noutros projetos procurando parceiros e linhas de
financiamento que consigam sustentar a nossa vontade de inovar e criar ambientes de
aprendizagem verdadeiramente enriquecedores.
Tabela 4. Projetos existentes no Agrupamento de Escolas de Campo Maior
Projeto
Eco-escolas

Descrição
Atividades no âmbito do ambiente e da
sustentabilidade. Permitiu ganhar o Galardão e a
bandeira.

Divulgação
Site eco-escola
Página facebook

eTwinning

Projeto que utiliza tecnologia para realizar parcerias à
distância.

(Europeu)

Moderação da página do grupo de bibliotecas escolares
do grupo eTwinning.

Página do projeto
Blog da DGE
Plataforma
eTwinning
Grupo
School
Libraries

Projeto

Presentemente, o meio ambiente dá sinais de um estado
de crise e, por toda a parte, a convivência social impõe
comportamentos e hábitos que, quando geridos
inadequadamente, desgastam o equilíbrio emocional e
físico do Homem. Assim, para melhorar a qualidade de
vida das populações e incrementar a esperança de vida,
é urgente que a saúde seja promovida e salvaguardada.

(Europeu)

Escola
Saudável

O Projeto Escola Saudável (PES) nasceu, exatamente,
com o intuito de contribuir, de modo significativo, para
a promoção de hábitos de vida saudável em meio
escolar. Todavia, convencidos que é possível extravasar
os muros da escola, o PES ambiciona, com o precioso
auxílio de professores, de educadores, de profissionais
de saúde e de outras áreas afins, formar alunos que
também desempenhem o papel de agentes
difusores/promotores de saúde na comunidade onde
estão integrados.
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Rede de
Bibliotecas
Escolares:
- Bibliotecas
Escolares
(Nacional)
SOBE /RBE
(Nacional)
Fator V
Desporto
Escolar
Olimpíadas
da
Matemática
Canguru
Matemático
Conta-nos
uma história
Leitura com
mais Valor

5.

As duas bibliotecas escolares estão integradas na Rede
de Bibliotecas Escolares o que permite o
desenvolvimento de trabalho integrado no domínio da
promoção da leitura e da literacia. O acompanhamento
interconcelhio promove: apoio técnico e pedagógico. A
aplicação do modelo de Autoavaliação permite
reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos.

- Site
-Blog –
Publicações
nacionais
internacionais

Projeto em parceria com a Rede de Bibliotecas – -Blog
Promoção da saúde oral no 1.º ciclo

Projeto de voluntariado jovem com alunos do 5.º ao 12.º
anos.

Todos os ciclos
Desafios matemáticos para alunos do ensino básico e
secundário
Todos os ciclos
Com este projeto pretende-se trabalhar diferentes
valores como a honestidade, a sinceridade, o respeito, a
amizade, a responsabilidade, a disciplina…a partir da
leitura de histórias e obras.

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO
ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS

DE

TURMAS

E

Na mudança de ano/ciclo, o grupo/turma poderá ser alterado para que haja um equilíbrio
ao nível das competências de aprendizagem, do perfil comportamental e social dos alunos;
Educação Pré-Escolar
Na Educação Pré-Escolar serão constituídos grupos heterogéneos, de forma a proporcionar
a valorização dos conhecimentos, otimizar o desenvolvimento global da criança,
promovendo a estabilidade, a segurança e a continuidade pedagógica;
1.º Ciclo
a) Respeitar a continuidade pedagógica do grupo/turma;

19
Projeto Educativo
2017/2020

e

b) Respeitar o número máximo de alunos por turma que integram alunos com
Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente abrangidos pelo DecretoLei nº3/2008;
c) Não constituir turmas com mais de dois anos de escolaridade;
d) Integrar de forma equilibrada os alunos relativamente à sua faixa etária;
e) Na constituição de turmas de 1.º ano deve ter-se em conta a inclusão de pequenos
grupos de alunos provenientes do pré-escolar.

2.º e 3.º CICLOS
a) Distribuição dos alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter
permanente ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 3/2008, pelas diferentes
turmas, ouvido o Departamento de Educação Especial;
b) Distribuição equitativa, segundo recomendações oriundas dos Conselhos de Turma,
dos alunos retidos;
c) Serão tomadas em consideração as indicações escritas dos professores dos
Conselhos de Turma no 2.º e 3.º ciclos, desde que estas não contrariem as normas
estipuladas;
d) O Encarregado de Educação poderá, no prazo de cinco dias úteis, após afixação das
listas das turmas, solicitar a transferência de turma do seu educando, por escrito,
fundamentando a razão desse pedido;
e) O Diretor reserva-se o direito de indeferir este pedido por razões de carácter
pedagógico e do bom funcionamento do Agrupamento.
Ensino Secundário
a) Os alunos que frequentaram a mesma turma no 9.º ano devem manter-se juntos no
10.º ano sempre que escolham a mesma área.
b) No 11.º ano manter-se-ão, sempre que possível, as turmas constituídas no 10.º ano.
c) No 12.º ano as turmas serão constituídas de acordo com as opções pretendidas pelos
alunos.
d) As disciplinas da componente de formação específica serão determinadas pela
opção feita pela maioria dos alunos no ato da matrícula, e tendo em conta os
recursos humanos da escola, bem como o cumprimento da legislação em vigor.
e) Sempre que não for possível atender-se às preferências dos alunos, os mesmos
deverão ser contactados para optarem por outras disciplinas.
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Organização dos horários das crianças da educação pré-escolar
a. O horário das crianças da Educação Pré-Escolar é distribuído ao longo dos 5 dias da
semana, tendo diariamente 5 horas letivas e, pelo menos, 2 horas de atividades de
animação e apoio à família.
b. Os tempos da componente não letiva do docente devem ser destinados à supervisão
das atividades de animação e apoio à família.
c. As atividades serão dinamizadas por pessoal afeto ao Município de Campo Maior,
promotor destas atividades.

Organização dos horários dos alunos do 1.º ciclo
a. O horário dos alunos do 1.º CEB é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, tendo
diariamente 5 horas letivas das atividades de enriquecimento curricular.
b. As

disciplinas

de

Português

e

Matemática

deverão

ser

trabalhadas,

preferencialmente, no período da manhã.
c. As atividades de enriquecimento curricular devem ser trabalhadas nos últimos
tempos da tarde.

Organização dos horários dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos

a. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo
equilibrado, prevendo pelo menos 1 tarde livre, de acordo com o número de horas
do respetivo plano de estudos. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitarse a existência de furos ou de aulas isoladas.
b. Nos dias com maior número de aulas, as atividades letivas que constam do currículo
do aluno não devem ir além dos 4 blocos diários, respeitando o tempo mínimo para
almoço que não poderá ser inferior a 1 hora.
c. Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter, sempre que possível
uma distribuição onde se integrem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de
carácter prático.
d. As disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser, sempre
que possível, lecionadas em dias imediatamente seguidos. Relativamente às
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restantes disciplinas, quando a carga letiva tiver que ser distribuída por dois dias,
deve evitar-se, sempre que possível, que estes sejam seguidos.
e. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora depois de terminado o
período de almoço da turma.
f.

As disciplinas teóricas deverão ser trabalhadas, preferencialmente, no período da
manhã.
Organização dos horários dos alunos do ensino secundário

a. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados;
b. As aulas podem ser organizadas em dois tempos consecutivos de 45 minutos ou
num tempo de 45 minutos.
c. O número de tempos de 45 minutos não deve ser superior 8, respetivamente, em
cada dia de aulas, podendo ser de 9, excecionalmente, em dois dias da semana.
d. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o
período definido para almoço no horário do respetivo grupo/turma.
e. Deve-se procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma
tenham lugar em dias consecutivos e/ou no mesmo tempo horário.
f.

As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos
consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa.

g. Se por exigência curricular se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina,
dessa situação não poderá ocorrer nenhum tempo desocupado para qualquer deles;
h. Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em
resultado da não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos.
i.

Evitar-se-á que existam 3 tempos de 45 minutos seguidos à mesma disciplina, salvo
interesse demonstrado pelo respetivo grupo disciplinar.
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Organização do serviço docente
Distribuição do serviço letivo

Como princípio orientador, na distribuição de serviço deverá atender-se ao perfil do
docente, quer a nível da sua relação com os alunos e encarregados de educação, quer a nível
do grau de desempenho do cargo, bem como à experiência do mesmo.
Estabelecem-se os seguintes critérios de distribuição de serviço letivo:
a) Continuidade pedagógica.
b) Perfil.
c) Outros que se coadunem com a gestão curricular dos departamentos respetivos.
d) A distribuição de serviço de cada docente deverá ser tendencialmente homogénea,
isto é, cada docente não deverá ter mais de três níveis; dentro de cada ciclo de
ensino.
e) Será dada prioridade ao acompanhamento dos alunos pelos mesmos docentes (e
pelo mesmo diretor de turma) ao longo dos anos desse ciclo, exceto por razões
devidamente justificadas, submetidas por escrito ao órgão de gestão;
f)

No 2.º ciclo, as disciplinas da mesma área curricular devem, preferencialmente, ser
atribuídas ao mesmo docente.
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6. ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO
6.1. Nota Introdutória
Fazendo parte integrante da escolaridade básica, até agora obrigatória em Portugal,
os três ciclos que a integram resultaram de processos de construção social, historicamente
distintos, como distinta foi a formação dos profissionais, que em cada um desses ciclos leciona,
e diferente foi a estrutura organizacional e física dos estabelecimentos escolares que por ela
têm sido responsáveis (Pires, 1994; Pires, 1996; Lima, 2002). Essas diferenças de origem,
mandato e formação têm sido repetidamente referidas como as principais causas da
desarticulação entre os diferentes ciclos que compõem a escolaridade básica.
Na atualidade, as diretrizes de organização das escolas, veiculadas pela legislação
em vigor, conduzem claramente a uma articulação entre o ensino pré-escolar, o 1.º ciclo, o
2.º ciclo e o 3.º ciclo do ensino básico, denominada articulação vertical.
6.2.

A Articulação Vertical no Agrupamento de Escola de Campo Maior

A articulação vertical do currículo é da responsabilidade dos departamentos
curriculares e tem como objetivo garantir a sequência e coerência nas várias etapas de
aprendizagem que se traduzem na progressão gradual do conhecimento disciplinar nos
vários níveis de educação e ensino. Esta articulação é dinamizada e coordenada pelos
coordenadores dos departamentos curriculares. Deverá passar a estar expressa nos
programas de cada área disciplinar, apresentando cada um deles as propostas de conteúdos,
de objetivos e de avaliação de uma forma integrada e sequencial pelo que o primeiro passo
é garantir o cumprimento dessas orientações e atingir as metas preconizadas para cada
nível.
A articulação entre os quatro níveis de escolaridade considerados: pré – escolar e
1.º ciclo; 1.º e 2.ºciclos e 2.º e 3.ºciclos está prevista no Projeto Educativo do Agrupamento
de Escolas de Campo Maior e já se concretiza em atividades como:
- Reuniões das educadoras de infância, dos professores titulares do 1.º ciclo e dos
diretores de turma do 2.º e 3.º ciclos nas transições de ano letivo/ ciclo;
- Contactos, formais e informais no sentido de compreensão mútua do que se realiza
nos diferentes ciclos e anos, e também a análise e o debate em comum das propostas
curriculares;
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- Planificação e implementação de projetos ou atividades comuns, a realizar ao longo
do ano letivo, que impliquem a participação dos professores e respetivos grupos de alunos;
- Organização de visitas das crianças do pré-escolar às salas do 1º Ciclo como meio
de colaboração e conhecimento mútuo;
- Organização processual da documentação dos alunos em Regime Educativo
Especial, em práticas colaborativas com os professores de educação especial em funções nos
diferentes ciclos
- Implementação do Código de conduta;
- Aprovação da escolha dos manuais escolares nas reuniões de Departamento;
- Alguns projetos/ atividades da Biblioteca da escola;
- Feira Escolar;
- Visita dos alunos do 6.º ano à Escola Secundária, no final de cada ano letivo;
- (…)
Pretende – se clarificar o desempenho de papéis numa perspetiva colaborativa e de
sequencialidade no processo educativo, promover o trabalho colaborativo entre os
docentes do agrupamento, erradicando a confusão entre aquilo que é cooperação e aquilo
que seria ingerência no trabalho dos pares.
O trabalho colaborativo entre docentes será a única forma possível de sistematizar
as atividades de articulação vertical já existentes e fazer chegar esse mesmo tipo de
articulação à dimensão curricular do trabalho do Agrupamento, com o objetivo final de
melhorar as práticas pedagógicas e a aprendizagem, assegurando a continuidade e
sequencialidade do percurso escolar dos alunos,

de forma a otimizar as diferentes

aprendizagens conducentes ao sucesso educativo.
6.3.

Prioridades de Articulação Vertical Curricular no Agrupamento

a) Articular os conteúdos e metas dos diversos níveis por ano/ciclos com coerência e
sequencialidade.
b) Identificar, por área disciplinar, os conteúdos programáticos imprescindíveis à
sequencialidade curricular.
c) Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios que respeitem as
diferenças individuais por ciclo
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d) Articular as metodologias de ensino e a seleção de recursos, salvaguardando as
óbvias características específicas de cada faixa etária e de cada aluno .
6.4.

Estratégias Facilitadoras da Articulação Sistemática Entre Ciclos/
Níveis de Educação e Ensino

Início do ano letivo

Reuniões

Tarefas

Educadoras de infância +
Professores do 1.º ano

- Considerações e indicações gerais sobre o
grupo/turma (aprendizagens realizadas,
comportamento, crianças acompanhadas pela
Equipa Local de Intervenção …).

Professores do 4.º ano +
Diretores de turma do 5.º
ano

- Considerações e indicações individuais sobre cada
aluno (aproveitamento, características pessoais, …).

Diretores de turma do 6.º
ano + Diretores de turma
do 7.º ano

- (…)

- Elaboração de documentos (denominados “de
Articulação Vertical por Disciplina), ou verificação
da validez dos já existentes, que englobem os
conteúdos e metas dos diversos níveis de ensino,
dando especial relevância aos conteúdos
imprescindíveis à sequencialidade curricular.
- Estabelecimento de metas de aprendizagem
intermédias, por ano e ciclo, quando os programas
nacionais das disciplinas sejam omissos ou
muito vagos.

Professores (1.º, 2.º e 3.º
ciclos) que lecionam a
mesma disciplina

- Partilha das dificuldades sentidas por professores e
alunos em anos anteriores, identificando o conteúdo
e o nível de ensino.
- Sugestões para eliminar essas dificuldades (reforço
da matéria; mudança de metodologia; …).
- Planificação por ano, elaborada em conjunto. Ter
especial cuidado na definição dos métodos de
trabalho em sala de aula e nos recursos usados; ter
em conta, nas planificações, as matérias não
lecionadas ou que precisam de reforço.
- Elaboração conjunta dos testes de diagnóstico,
tendo em conta os conteúdos efetivamente
lecionados no ano anterior e a tipologia de questões
a que os alunos estavam habituados.
- Elaboração conjunta de documentos de suporte da
avaliação dos alunos que conduzam a uma aplicação
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Ao longo do ano letivo

rigorosa dos critérios/ parâmetros de avaliação
decididos em conjunto.
- (…)

Professores (1.º, 2.º e 3.º
ciclos) que lecionam a
mesma disciplina

(A periodicidade das reuniões - mensais, semanais,
será estabelecida conforme a necessidade de cada
equipa.)
- Escolha de temas transversais e exposição/ debate
dos métodos/ estratégias de ensino. Exemplo: A
DIVISÃO (Matemática).
- (…)

- Entre educadores e
professores do 1º ano do
1º ciclo;

no final do 1º e 2º períodos (falar sobre as
aprendizagens e os progressos das crianças)

Final do ano letivo

Educação Especial

-

Professores (1.º, 2.º e 3.º
ciclos) que lecionam a
mesma disciplina

- Entre educadores e
professores do 4º ano do
1º ciclo;

6.5.

Promoção de um melhor conhecimento do aluno em
relação às suas potencialidades e problemáticas
específicas;
- Acompanhamento sistemático do processo
educativo dos alunos em REE;
- Aconselhamento;
- Avaliação ordinária e extraordinária da
intervenção sempre que tal se justifique;
- Reajuste e/ou reformulação de estratégias
resultantes do processo de avaliação;
- Responsabilização da comunidade local no
processo educativo das suas crianças/jovens
(autarquia, outros serviços e instituições da
comunidade, famílias).
- Reflexão conjunta sobre os resultados.
- Verificação do cumprimento das planificações.
- Escolha conjunta e criteriosa dos novos manuais a
adotar.
- Afinação de estratégias.
- (…)
(transição ao 1º ano do 1º ciclo e caracterização
dessas crianças).

Articulação com a comunidade/meio

É preocupação do Agrupamento manter um contacto o mais estreito possível com a
comunidade envolvente, dando especial atenção aos contactos com pais e encarregados de
educação, autarquia e instituições locais
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7. AVALIAÇÃO

7.1. Avaliação das aprendizagens
A avaliação é um processo formativo, dinâmico, contínuo e sistemático que acompanha o
desenrolar do ato educativo. Para que se concretize de forma eficaz, é necessário que incida
sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas
áreas e disciplinas de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no Plano de
Trabalho de Turma/ Projeto Curricular de Grupo.
De modo a facilitar tal aplicação, estabelecem-se os seguintes princípios orientadores do
processo de avaliação:
- Fundamentação do processo de avaliação em modos e instrumentos de análise dos
conhecimentos, capacidades e atitudes dos formandos
- Valorização do percurso do aluno e progresso das suas aprendizagens;
- Primazia da função formativa da avaliação;
- Transparência do processo de avaliação, informando os alunos e encarregados de
educação acerca do mesmo;
- Análise sistemática dos resultados das aprendizagens no final de cada período;
- Reflexão acerca da eficácia das metodologias aplicadas; reconhecendo que o sucesso e o
insucesso são sempre multifatoriais e, também, que os adultos intervenientes são
corresponsáveis pelos mesmos ;
- Valorização da autoavaliação;
- Articulação das avaliações com o perfil global do aluno no final de cada ciclo.

7.2. Modalidades de avaliação
A avaliação pode assumir as seguintes formas:

7.2.1. Avaliação diagnóstica
Esta modalidade de avaliação tem por objetivo um conhecimento real da turma e
individual dos alunos e deverá articular, entre outros aspetos, estratégias de diferenciação
pedagógica, de superação de dificuldades e de facilitação de integração e desenvolvimento
de cada aluno. Realiza-se, obrigatoriamente no início do ano letivo,
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e pode ainda realizar-se em qualquer outro momento ao longo do ano letivo, articula-se com
a avaliação formativa, como ponto de partida para a elaboração, reformulação e adequação
do Plano de Turma, englobando as aprendizagens cognitivas, os interesses, as motivações e
as dificuldades dos alunos no âmbito geral.
Desta avaliação resultará a construção do perfil da turma (caracterização).
A avaliação diagnóstica não pode limitar-se a uma prova escrita, sendo importante avaliar
outras competências, nomeadamente a oralidade, a interação com os pares, a autonomia e
a criatividade, respeitando sempre as características inerentes a cada disciplina e a cada
aluno.

7.2.2. Avaliação formativa
Esta modalidade de avaliação assume um carácter contínuo e sistemático, sendo a
principal reguladora do ensino e da aprendizagem no ensino básico. Inclui, em si mesma,
uma vertente de diagnóstico tendo como finalidade a elaboração e adequação do Plano de
Turma e conduzindo à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica. No âmbito dos
instrumentos de recolha de informação que utiliza, deve integrar processos de auto e
heteroavaliação com registos adequados ao ano de escolaridade de cada aluno e às suas
incapacidades individuais (orais, escritos ou outros) que, nos 1.º e 2.º anos, poderão ser de
carácter oral e nos restantes anos de escolaridade de carácter escrito.

7.2.3. Avaliação sumativa
A avaliação sumativa tem como finalidade principal a certificação dos resultados da
aprendizagem. Serve para constatar as aquisições intermédias (mensais, periódicas e de
final de ano) ou de fim de ciclo de formação. O professor utiliza, entre outros, os seguintes
instrumentos: testes, trabalhos de grupo, individuais e pesquisas. A avaliação sumativa
ocorrerá no final de cada período, de cada ano letivo.
A avaliação sumativa assume duas modalidades:
a. Avaliação sumativa interna: no 1.º ciclo a avaliação é expressa em forma de síntese
descritiva, trimestralmente, através da ficha de registo de informação do
Agrupamento. Nos 2.º e 3.º ciclos a avaliação quantitativa é traduzida por um nível
(1 a 5), acompanhada de uma síntese descritiva quando considerada relevante.
b. A avaliação sumativa externa implica a realização anual das Provas Finais da
responsabilidade do Ministério da Educação.
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A avaliação dos cursos profissionais rege-se por regulamentação própria, de acordo com
a legislação em vigor, devidamente expressa no Regulamento Interno do Agrupamento.

7.3. Critérios gerais de avaliação

1º,2º e 3º ciclos

Ensino Secundário

Domínio Cognitivo – 80%
Atitudes e Valores – 20%

Domínio Cognitivo – 90%
Atitudes e Valores – 10%

Cursos Profissionais
Domínio Cognitivo – 60%
Atitudes e Valores – 40%

7.4. Critérios específicos de avaliação
A operacionalização dos critérios gerais em diferentes indicadores e instrumentos
de avaliação é da responsabilidade de cada Departamento/Grupo Disciplinar.
A nomenclatura utilizada para os testes de avaliação no 1.º, 2.º e 3.º Ciclos é a
seguinte:
1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

0 - 49

Insuficiente

0 a 19

1 - Fraco

50 - 69

Suficiente

20 a 49

2 - Não Satisfaz

70 – 89

Bom

50 a 69

3 - Satisfaz

90 – 100

Muito Bom

70 a 89

4 - Satisfaz Bastante

90 a 100

5 - Excelente
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Relativamente à Educação Especial o processo de avaliação é conduzido pelo
educador/professor/conselho de turma, envolvendo os docentes de Educação Especial, nos
termos definidos na legislação em vigor.
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão/
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou/ Não
Transitou no final de cada ano e de Aprovado/ Não Aprovado no final de cada ciclo.

8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A inovação, por si só, não implica necessariamente bons resultados ou melhorias
substanciais nos parâmetros estabelecidos por uma determinada organização, pelo que terá
inevitavelmente que se concretizar numa mudança que envolve necessariamente uma
aprendizagem por parte de todos os intervenientes.
Esta mudança implica não só adequações ao nível da gestão do currículo, mas
também alterações ao nível da gestão do processo de ensino e avaliação de aprendizagens,
bem como das dinâmicas relacionais e organizativas do trabalho.

8.1. Resultados sociais

8.1.1. Participação na vida da escola
Os alunos são incentivados a participar e a tomar iniciativas nas atividades da escola.
Como exemplos deste envolvimento, destacam-se: a Assembleia de Delegados realizada por
ciclos, com o objetivo de auscultar a opinião dos alunos sobre a vida da escola e sugestões
de melhoria e a participação e dinamização de atividades desportivas, culturais e solidárias.
Estas atividades permitem cultivar nos alunos o espírito de responsabilidade, de iniciativa,
de convivência democrática e de respeito pelos outros

8.1.2. Comportamento e disciplina
Numa perspetiva de sucesso multidimensional, as atitudes e os valores são também
uma dimensão que precisa de ser valorizada e avaliada.
Os critérios da avaliação, aprovados em reunião de Conselho Pedagógico, integram
a dimensão das atitudes e valores de uma forma transversal.
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A disciplina é trabalhada sistematicamente por todos os agentes educativos, em todos os
contextos sempre com a orientação e apoio da equipa da disciplina.
Existe uma Equipa Promotora da Disciplina que ajuda a resolver as situações que vão
surgindo ao longo do ano letivo.
Esta estratégia de atuação tem vindo a revelar-se satisfatória e tem permitido
resolver a maioria de situações problemáticas que pontualmente têm surgido. As medidas
disciplinares aplicadas mais frequentemente no Agrupamento revestem-se de carácter
corretivo.

8.1.3. Formas de solidariedade
Fator V
O grupo informal de jovens Factor V é constituído por alunos do Agrupamento de Escolas
de Campo Maior que comungam dos seguintes objetivos:
•

Auxiliar as associações nos seus projetos anuais e pontuais sempre por
solicitação da associação.

•

Promover projetos de voluntariado com auxílio das associações e instituições
de Campo Maior.

•

Fomentar o gosto pelo voluntariado junto dos jovens

•

Dinamizar a comunidade escolar.

•

Promover a satisfação pessoal de cada jovem no espírito do voluntariado.

•

Ser ativos e preocupados face aos problemas locais, procurando soluções.

•

Promover o espírito empreendedor nos jovens.

•

Criação de um espaço jovem, ponto de encontro do projeto.

•

Criação de um espaço na ESCM do projeto “Factor V”.

Todas estas atividades permitem cultivar nos alunos o espírito de responsabilidade,
de iniciativa, de convivência democrática, de respeito pelos outros e de solidariedade.
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9 – ANÁLISE SWOT
Forças

Fraquezas

•

Aposta na diversificação da oferta formativa;

•

Inovação: práticas e tecnologia;

operacionais insuficientes

•

Redução do abandono escolar para níveis

para as necessidades do

muito baixos;

Agrupamento;

•

•

Número de assistentes

Bom relacionamento: Professores e alunos,
•

considerado pelos alunos muito bom

Contexto sociocultural com

•

Motivação dos docentes

formação predominante: 3.º

•

Serviço prestado pelas Bibliotecas Escolares,

ciclo

estratégico, não só no apoio às aprendizagens
dos alunos e ao desenvolvimento do ensino-

•

Dificuldades

de

algumas

aprendizagem, mas também como catalisador

famílias

acompanharem

o

de atividades de enriquecimento cultural da

processo educativo dos filhos

comunidade escolar.
•

Promoção de atividades com repercussão na
comunidade;

•

Adesão dos alunos às atividades levadas a cabo;

•

Diversidade de clubes, projetos, parcerias e
atividades

que

no

seu

âmbito

são

desenvolvidas;
•

Divulgação de boas práticas em conferências.

•

Imagem da escola positiva por parte de alunos,
professores e funcionários

•

Existência de serviço de bufete, refeitórios,
papelaria,

reprografia

Administrativos

empenhados,

e

Serviços
capazes

de

atender às várias necessidades dos alunos, no
agrupamento;
•

Empenho dos elementos da comunidade
educativa;

•

Voluntariado, solidariedade
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Ameaças

Oportunidades
•

Visibilidade dos projetos existentes na escola
•

•

com

elevado

número de alunos;

Maior reflexão na avaliação e capacidade
de efetuar reajustes em função dos dados

Turmas

•

obtidos ;

Resistência às mudanças
resultantes

da

•

Multiculturalidade crescente

globalização e da evolução

•

Criação de ambientes digitais online para

da sociedade atual;
•

divulgação do Agrupamento;
•
•

Financiamento

Parcerias estabelecidas com várias

insuficiente para a

entidades;

manutenção de

Projetos de interação com o meio

equipamentos

envolvente e a União Europeia.

•

Contexto social e
económico que se pode
agravar em crise
económica

•

Mudanças constantes no
mercado de trabalho.
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10. PLANO ESTRATÉGICO
Domínio: A-Resultados
A1 - Resultados Académicos
Objetivo A1 - Promover o sucesso escolar dos alunos.

Objetivo Operacional A 1.1
Melhorar os resultados internos e externos.
Estratégias / Ações
• Reflexão/ análise sobre os/dos resultados escolares.
• Promoção da participação em projetos inovadores que vão ao encontro dos
interesses dos alunos.
• Incremento das experiências laboratoriais em tempos letivos.
• Promoção da leitura e da literacia.
• Realização de maior número de trabalhos escolares com recurso ao computador.
• Promoção do envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso
escolar dos educandos
• Reforço dos processos de comunicação relativos às aprendizagens dos alunos com
os respetivos pais e encarregados de educação.
Metas
Indicadores de Avaliação
Meio de verificação
Aproximar a média de
Diferença entre a classificação
Pautas finais
classificação de exame na
de exame nacional e de escola.
escola da média nacional.
Melhorar o conhecimento dos Média de níveis / classificações Pautas
alunos nas diferentes áreas.
internas.
Reforçar a orientação
Número de alunos do 9.º ano
Relatórios da
vocacional no 9.º ano.
com orientação vocacional;
orientação vocacional
Número de sessões de OV.
Objetivo A2 – Potenciar/Reforçar o desenvolvimento de competências para o exercício
de uma cidadania ativa, responsável e crítica.
Objetivo Operacional A 2.1
Fomentar os valores da cidadania e da democracia.
Estratégias / Ações
•

Potencialização de projetos e iniciativas ligadas ao exercício da cidadania.

Metas
Continuar a
projeto
de
“Factor V”.

Indicadores de Avaliação
dinamizar o Número e qualidade das
voluntariado Ações promovidas e
desenvolvidas no âmbito do
projeto.

Criar um clube de projetos.

Projetos desenvolvidos.

Meio de verificação
Números de alunos
inscritos no projeto.
Número de ações
desenvolvidas.
Números de alunos
inscritos nos projetos.
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Número de projetos
desenvolvidos.
Balanço dos trabalhos
desenvolvidos
Atas das assembleias
de turma.

Realizar assembleias de
turma como espaço
pedagógico.

Objetivo Operacional A2.2
Reduzir dificuldades de integração e problemas disciplinares.
Estratégias / Ações
• Consolidação da implementação do código de conduta.
• Aperfeiçoamento do processo de aplicação de medidas disciplinares corretivas.
• Otimização de um ambiente de tranquilidade e de respeito nas aulas.
• Continuação da aplicação dos critérios de avaliação de modo a contemplar a dimensão
da cidadania.
• Promoção de uma política de inclusão, de promoção do sucesso e de respeito pela
diferença e pela multiculturalidade, atendendo às características individuais dos
discentes e ao facto de, na sua população escolar, existirem alunos com necessidades
educativas especiais, de outras nacionalidades e de etnia cigana.
• Participação das turmas em projetos e em outras atividades educativas e acesso aos
recursos informáticos, pautadas pela equidade e justiça.
• Promoção dos princípios de equidade e de justiça na inserção dos alunos nas turmas,
na participação em projetos e em várias atividades educativas e no acesso aos recursos
informáticos.
• Homogeneização das relações interpessoais entre pessoal não docente e alunos.
• Promoção de uma política de inclusão, de promoção do sucesso e de respeito pela
diferença e pela multiculturalidade na população escolar, atendendo às características
individuais dos alunos.
• Otimização de um ambiente de tranquilidade e de respeito nas aulas.
• Aperfeiçoamento do processo de aplicação de medidas disciplinares corretivas.
• Continuação da aplicação dos critérios de avaliação de modo a contemplar a dimensão
da cidadania.
• Participação das turmas em projetos e em outras atividades educativas e acesso aos
recursos informáticos, pautadas pela equidade e justiça.
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• Promoção dos princípios de equidade e de justiça na inserção dos alunos nas turmas,
na participação em projetos e em várias atividades educativas e no acesso aos recursos
informáticos.
Promoção da consciencialização da necessidade de um código de conduta.
• Consolidação da implementação do código.
• Humanização das relações interpessoais entre pessoal não docente e alunos.
Metas
Consolidar o Código de
Conduta.

Indicadores de Avaliação
Utilização do código de
conduta.

Manter o número reduzido
de participações tipificadas
como graves / muito graves.
Manter o prazo reduzido de
resolução de situações de
indisciplina.
Manter a Equipa Promotora
da Disciplina.

Número de participações
disciplinares.

Manter a equidade na gestão
do Agrupamento.

Opinião dos diversos
intervenientes relativamente
às metas e aos subcritérios
selecionados.

Reunir com o pessoal não
docente a fim de serem
tomadas medidas de
prevenção contra a
indisciplina.
Manter as tutorias.

Prazo de resolução de
situações de indisciplina.
Funcionamento da Equipa
Promotora da Disciplina.

Meio de verificação
Código de conduta.
Registos da Equipa
Promotora da
Disciplina.
Registos da Equipa
Promotora da
Disciplina.
Relatório/registos da
Equipa Promotora da
Disciplina.
Relatório/registos da
Equipa Promotora da
Disciplina.
Questionário.

Ata das reuniões.

Funcionamento das tutorias.

Relatórios de tutorias.
Assiduidade dos
alunos.

Objetivo Operacional A2.3
Promover a educação ambiental e a educação para a saúde.
Estratégias / Ações
• Continuação da implementação do Projeto Escola Saudável (PES).
• Realização de atividades/ ações, que possibilitem a aquisição de competências para a
promoção de uma vida saudável.
• Reativação do projeto ECOESCOLAS.
• Diversificação das atividades de natureza física e desportiva.
Metas
Indicadores de Avaliação
Meio de verificação
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Envolver cada turma em pelo
menos uma atividade/ ação
nos domínios da educação
ambiental e/ ou da educação
para a saúde.

Atividades/ ações realizadas Número de atividades/
na escola.
ações realizadas na
escola.
Número de turmas
envolvidas
nas
atividades.

Dinamizar a atividade interna número
de
no âmbito do Desporto existentes:
Escolar
Continuar
a
promover
projetos no âmbito da
educação para a saúde e
educação ambiental.

modalidade relatórios do DE.

Atividades e ações
desenvolvidas no âmbito da
educação para a saúde e
educação ambiental.

Número de alunos e
turmas envolvidos nas
atividades.

Objetivo A3 – Privilegiar a aproximação entre a Escola e a Comunidade.
Objetivo Operacional A3.1
Melhorar a cooperação entre a Escola, a família e o meio.
Estratégias / Ações
•

Realização no início de cada ano letivo, de reuniões conjuntas entre o Diretor,
professores titulares de turma e diretores de turma e os encarregados de educação.

•

Valorização do papel do Diretor de Turma/Educador/ professor titular de turma
como elemento de ligação escola – família.

•

Rentabilização das TIC como recurso de comunicação escola – família.

•

Promoção de novas parcerias e novos protocolos de modo a dar resposta a situações
emergentes e decorrentes da prática educativa.

•

Promoção da participação dos pais e encarregados de educação nas atividades
constantes do Plano Anual de Atividades.

•

Mobilização dos pais/encarregados de educação e outros elementos da comunidade
educativa para a resolução de problemas.

•

Reforço dos processos de comunicação relativos às aprendizagens dos alunos com
os respetivos encarregados de educação.

•

Promoção/otimização da participação do Agrupamento em projetos de iniciativa
local, nacional e internacional, com reflexo positivo na melhoria do serviço
educativo.
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•

Otimização dos canais de comunicação do Agrupamento.

Metas
Realizar a “Semana do
Agrupamento”, prevendo
momentos/atividades que
impliquem a participação dos
pais.
Envolver a Associação de Pais
na planificação de pelo menos
uma atividade por ano letivo.

Indicadores de Avaliação
Atividades da Semana do
Agrupamento em que os pais
participam.

Meio de verificação
Plano / relatório da
Semana do
Agrupamento.

Número de atividades
planificadas pela Associação
de Pais

Relatórios de
atividades
desenvolvidas.

Disponibilizar na página da
escola toda a informação
relevante para os pais:
critérios de avaliação, PE, RI,
distribuição de conteúdos por
período, Plano Anual de
Atividades.
Manter/aumentar o número
de protocolos.
Dinamizar a página do
Agrupamento.

Existência dos documentos
referidos nas metas na página
Web do Agrupamento.

Página Web do
Agrupamento.

Número de protocolos.

Protocolos em
aplicação.
Página Web do
Agrupamento.

Estabelecer protocolos com
meios de comunicação locais.

Divulgação das atividades
desenvolvidas no
Agrupamento.
Publicitação das atividades a
decorrer/ decorridas no
Agrupamento.

Publicações dos meios
de comunicação locais.

Objetivo Operacional A3.2
Promover os valores do mérito e da excelência.
Estratégias / Ações
Continuação da existência dos quadros de mérito e de excelência;
Metas
Indicadores de Avaliação
Valorizar os alunos que Número de alunos no quadro
revelem capacidades e/ou de valor.
atitudes
exemplares
de
superação de dificuldades ou
que desenvolvam iniciativas
ou ações exemplares de

Meio de verificação
Quadros de valor
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benefício
comunitário.

social

ou

Reconhecer os alunos que Número de alunos no quadro
obtenham bons resultados de excelência e mérito.
escolares.

Quadros de excelência
e mérito

Domínio B – Prestação do serviço educativo
Objetivo B1 – Melhorar os processos de planeamento e articulação.
Objetivo Operacional B1.1
Desenvolver a articulação entre ciclos e a sequencialidade das aprendizagens.
Estratégias / Ações
• Realização de reuniões no início e final de cada ano letivo entre as Educadoras e os
professores do 1.º ano.
• Realização de reuniões no início de cada ano letivo entre os professore do 4º ano e os
diretores de turma de 5.º ano.
• Realização de reuniões no início de cada ano letivo entre os diretores de turma de 6º
ano e os diretores de turma de 7.º ano.
• Realização de reuniões periódicas entre os professores do 2.º ciclo e o Departamento
do 1.º ciclo.
• Realização de reuniões periódicas entre os professores do 2.º e 3º ciclos.
• Realização de reuniões mensais de Departamentos.
• Realização de reuniões periódicas entre os Diretores de Turma do 2.º ciclo e a Direção.
• Realização de reuniões periódicas entre os Diretores de Turma dos 3.º ciclos e
Secundário e a Direção.
• Promoção da articulação entre docentes de uma mesma disciplina/área disciplinar de
níveis/ciclos diferentes.
• Promoção um percurso sequencial e articulado dos alunos.
• Rentabilização do potencial formativo e educativo das visitas de estudo numa
perspetiva interdisciplinar.
• Planificação e concretização de visitas de estudo que invistam em aprendizagens
multidisciplinares, tendo como referência os programas curriculares dos diferentes
níveis de escolaridade.
• Utilização do e-mail como canal de comunicação privilegiado.
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• Realização de reuniões periódicas entre a intervenção precoce, as educadoras, a
direção e a educação especial.

Metas
Enviar todas as convocatórias
para reuniões por via
eletrónica.
Enviar, por via eletrónica, um
resumo das deliberações
resultantes de todas as
reuniões do CP.
Enviar comunicação
eletrónica sempre que
cheguem normativos
relevantes para o
funcionamento do
Agrupamento.
Manter plataforma digital de
trabalho corporativo

Indicadores de Avaliação
Número de convocatórias
envidas por via eletrónica.
Número de resumos do CP
enviados por mail.

Meio de verificação
Registo dos envios de
convocatórias por
mail.
Registo dos envios dos
resumos do CP por
mail.

Número de mails com
normativos.

Registo do envio de
mails com normativos.

Funcionamento da plataforma
digital para docentes.

Plataforma digital do
Agrupamento

Realizar 90% das reuniões
previstas

Número de reuniões
realizadas/previstas

Implementar um plano de
ação que regule a
planificação/preparação dos
assuntos a tratar nas diversas
reuniões e que possibilite
uma apreciação das
principais deliberações.

Eficácia do plano de ação
anual para as estruturas
intermédias.

Dinamizar uma reunião de
constituição de turmas com
participação de todos os
diretores de turma do ano

Existência de uma reunião de
acordo com a meta proposta

Plano de trabalho do
Agrupamento e
registos das reuniões
realizadas
Plano de ação anual
para as estruturas
intermédias e registo
das alterações no
funcionamento das
estruturas
decorrentes da
implementação do
plano.
Registos decorrentes
da reunião
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anterior, ao nível do ensino
básico.
Objetivo Operacional B1.2
Garantir a todos os alunos a possibilidade de conclusão da escolaridade obrigatória,
escolhendo a via que mais se adapta às suas características e interesses.
Estratégias / Ações
•
•

Realização sessões de orientação vocacional
Criação de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), de Cursos de Educação e
Formação (CEF) ou de outras ofertas criadas pela tutela, sempre que exista públicoalvo.

Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Reforçar a orientação
vocacional no 9.º ano.

Número de alunos do 9.º
ano com orientação
vocacional.
Número de sessões de OV.

Relatórios da orientação
vocacional.

Criar Percursos Curriculares Número de turmas de ofertas
Alternativos
(PCA),
de alternativas existentes.
Cursos de Educação e
Formação (CEF) ou de
outras ofertas criadas pela
tutela.

Número de alunos com
sucesso
educativo
integrados em PCA, CEF
ou outra oferta formativa
específica criada pela
tutela.

Objetivo Operacional B1.3
Melhorar o trabalho cooperativo entre docentes.
Estratégias / Ações
• Agilização das comunicações com utilização das TIC.
• Utilização da Cloud como instrumento pedagógico de partilha de informação.
• Otimização dos canais de comunicação do Agrupamento.
• Promoção da consciencialização das vantagens do trabalho colaborativo.
• Constituição de uma equipa que valide os profissionais que querem efetuar mudanças.
Metas
Construir um arquivo digital
de recursos utilizados
durante o ano letivo por cada
área disciplinar e com o
contributo de todos os níveis
de ensino dessa área
disciplinar.

Indicadores de Avaliação
Existência de um arquivo
digital para cada área
disciplinar com o contributo
dos diversos anos

Meio de verificação
Arquivo digital de
recursos
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Dinamizar uma reunião anual
para troca de experiências
entre docentes da mesma
área curricular e de
diferentes níveis de ensino.
Construção conjunta pelos
grupos disciplinares de
testes. Construir pelo menos
um teste por período de
forma conjunta, sempre que
mais do que um docente
lecione a disciplina/ano.

Existência de uma reunião
anual de acordo com a meta
proposta

Registos decorrentes
da reunião

Número de testes construídos
em conjunto

Arquivo de testes;
Registo das reuniões
de trabalho

Objetivo B2 – Melhorar as práticas letivas.
Objetivo Operacional B2.1.
Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de
aprendizagem das crianças e do público alvo
Estratégias / Ações
• Redefinição das estratégias em função dos resultados obtidos.
• Implementação, acompanhamento e avaliação dos planos de acompanhamento
pedagógico.

Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Garantir o apoio a todos os
alunos em função das suas
necessidades.

Número de apoios
implementados em relação
ao solicitado

Relatórios de apoio /
tutoria; Atas das
reuniões de Conselho de
Turma.

Implementar, acompanhar e
avaliar
os
planos
de
acompanhamento pedagógico
dos
alunos
que
deles
beneficiem.

Número de alunos que
beneficiem de plano de
acompanhamento
pedagógico

Taxa de sucesso dos
planos de
acompanhamento
pedagógico

Objetivo Operacional B2.2
Adequar as respostas educativas às crianças e aos alunos com necessidades educativas
especiais.
Estratégias / Ações
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• Identificação atempada das crianças que se encontram em situação de risco.
• Potencialização dos fatores de proteção que podem beneficiar a criança com
dificuldades e a sua família.
• Otimização do papel das instituições ao serviço da criança e do jovem na colaboração
com o Agrupamento.
Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Garantir o apoio a todos os
alunos em função das suas
necessidades.

Número de apoios
implementados em relação ao
solicitado

Relatórios de apoio /
tutoria; Avaliação dos
PEI; Atas das reuniões
de Conselho de Turma.
Registo das
referenciações
solicitadas e das
respetivas análises
Registo dos casos
considerados
prioritários e das
respetivas
identificações de NE

Analisar todas as
referenciações recebidas
pelos serviços, ao longo de
cada ano letivo.

Número de referenciações
analisadas em relação às
solicitadas

Avaliar/identificar as
necessidades educativas de
todos os casos considerados
prioritários, entre as
referenciações de cada ano
letivo
Assegurar, em cada ano
letivo, sempre que os
recursos existentes o
permitam, o apoio
especializado (direto), a
todos os alunos com currículo
específico individual.

Número de identificações das
NE em relação aos casos
prioritários

Número de alunos com apoio
especializado em relação ao
número de alunos com CEI

Relatórios dos alunos
com apoio
especializados; PEI

Objetivo Operacional B2.3
Utilizar metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens.
Estratégias / Ações
•

Promoção da participação em atividades/iniciativas/projetos. pelo Ministério da
Educação que envolvam mais-valias pedagógicas e/ou financeiras.
• Continuação do projeto Campus Maior no âmbito da robótica/programação.
• Dinamização de um maior número de atividades e experiências laboratoriais em
tempos letivos.
• Diversificação dos métodos e técnicas de ensino, no sentido de os adaptar aos
conteúdos e às características dos alunos, privilegiando os métodos ativos de
investigação e descoberta.

Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação
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Dinamizar um maior número
de atividades e experiências
laboratoriais em tempos
letivos.

Número de alunos que
realizam experiências dentro
dos programas curriculares e
número de professores que
utilizam
atividades
experimentais para ensinar os
conteúdos
relatórios das atividades
experimentais
desenvolvidas

Aumentar a participação em Número de iniciativas em que
iniciativas do ME que o Agrupamento participou.
envolvam
mais-valias
pedagógicas e/ou financeiras.

Registo
das
experiências
produzidas
pelos
alunos nos sumários

– livros de ponto das
turmas; atas do grupo
disciplinar.
Relatórios
participação
iniciativas.

da
nas

projeto Envolvimento de todos os Livros de ponto
alunos do Agrupamento
Registo de atividades

Continuação do
Campus Maior

Desenvolver estratégias que
levem os alunos e professores
a utilizar as tecnologias na
aprendizagem

Número de alunos que Trabalhos produzidos
programam com ferramentas por alunos; utilização
digitais e dos professores que de meios multimédia
utilizam mais tecnologias
multimédia

Promover a realização de Número e nível de ensino
atividades experimentais em envolvido na atividade;
articulação com os diferentes
ciclos
existentes
no
agrupamento.

Protocolos
das
atividades, ou vídeos
ou PowerPoint;

Objetivo Operacional B2.4
Acompanhar e supervisionar a prática letiva.
Estratégias / Ações
• Promoção de mecanismos de supervisão.
Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação
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Implementar mecanismos
internos de supervisão em
pelo menos um grupo
disciplinar e de cada
Departamento (construção/
utilização de recursos
educativos, experiência de
aprendizagem, situação de
indisciplina, narrativa
profissional, portefólio,
estudo de caso, diário
reflexivo, etc).

Número e tipologia de
mecanismos de supervisão
em cada
grupo/departamento

Registo do trabalho
realizado no âmbito
dos mecanismos de
supervisão

Objetivo B3 – Promover a monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens.
Objetivo Operacional B3.1
Diversificar as formas de avaliação.
Estratégias / Ações
• Diversificação de metodologias, modalidades e instrumentos de avaliação, de acordo
com o perfil individual dos alunos e as especificidades das turmas.
Metas

Indicadores de
Avaliação

Meio de verificação

Construir um conjunto de
orientações/recomendações, por
disciplina, resultantes da análise
dos resultados do ano anterior.
Gerir adequadamente momentos
de avaliação formal, de modo a
evitar dois trabalhos de
avaliação no mesmo dia ou mais
do que três na mesma semana.

Existência de orientações
/ recomendações por
cada disciplina.

Registo das orientações
/ recomendações por
disciplina.

Registo da marcação de
testes por turma.

Relatório do DT ou
PTT.

Objetivo Operacional B3.2
Aferir os critérios e os instrumentos de avaliação
Estratégias / Ações
•

Aferição dos instrumentos de avaliação utilizados no agrupamento .

Aplicar um teste produzido por vários docentes (estando ou não a dar o ano/turma)
e depois classificar também por vários docentes.
. Grelhas de aplicação dos critérios de avaliação por departamento/grupo disciplinar
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Objetivo Operacional B3.3
Avaliar as medidas de promoção do sucesso escolar
Análise pelo grupo disciplinar de um determinado instrumento de avaliação (teste) e e
da classificação que o professor atribui a alguns itens.
Estratégias / Ações
•

Análise dos efeitos reais da constituição Turmas/grupos de nível

•

Análise dos efeitos reais da implementação das aulas de apoio
•

Análise da adequação dos instrumentos de avaliação
Metas
Indicadores de Avaliação

Meio de
verificação

Verificação da eficácia das Resultados das medidas de Relatório sobre as
diversas
medidas
de promoção do sucesso escolar
medidas
de
promoção do sucesso escolar
promoção
do
sucesso escolar.
Registo
dos
resultados atingidos
pelos alunos alvo
das medidas

Domínio C - Liderança e Gestão
Objetivo C1 – Promover a melhoria do clima de Escola.
Objetivo Operacional C1.1
Consolidar uma cultura identitária do Agrupamento.
Estratégias / Ações
• Colaboração com a Associação de Estudantes da Escola Secundária.
• Incentivo à participação dos alunos na elaboração dos documentos orientadores do
Agrupamento.
• Promoção da partilha de recursos entre as escolas do Agrupamento.
• Realização de maior número de reuniões anuais entre a direção e os delegados de
turma.
• Observância e aplicação, quando pertinente, das sugestões apresentadas pelos
discentes aos docentes em geral e à direção.
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•

Reforço das decisões colegiais nas linhas orientadoras da vida da escola
(direção/professores e restante comunidade educativa; direção/entidades
externas).
Observância e aplicação, quando pertinente, das sugestões apresentadas pelos
discentes aos docentes em geral e à direção.
Promoção da partilha de recursos entre as escolas do Agrupamento.
Realização de maior número de reuniões anuais entre a direção e os delegados de
turma.
Colaboração com a Associação de Estudantes da Escola Secundária.
Incentivo à participação dos alunos na elaboração dos documentos orientadores do
Agrupamento.

•
•
•
•
•

Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Incentivar o funcionamento
da Associação de Estudantes.

Funcionamento da
Associação de Estudantes.

Incentivar e responsabilizar a
participação ativa dos
diferentes intervenientes na
vida escolar.
Melhorar a participação dos
alunos nos documentos
orientadores do
Agrupamento (recolher a
opinião dos alunos em
relação a todos os
documentos orientadores
produzidos).
Realizar, pelo menos, duas
reuniões anuais com
Delegados de Turma.
Dar resposta a todas as
solicitações exequíveis, de
acordo com os recursos
disponíveis.

Encontros / Grupos
temáticos: “Venha tomar
café connosco?”; “Juntos é
possível mudar”, etc.
Recolha das opiniões dos
alunos.

Plano Anual de Atividades
/ relatório da Associação
de Estudantes.
Relato escrito do trabalho
desenvolvido.

Número de reuniões
anuais com Delegados de
Turma.
- Número de solicitações /
necessidades a que se deu
resposta relativamente às
solicitações / necessidades
existentes.

Registos das opiniões dos
alunos. Questionários.

Registo/ata das reuniões.

- Questionário.
- Atas do Conselho
Administrativo.
- Relações de
necessidades.

Objetivo Operacional C 1.2
Potenciar as estruturas e órgãos do Agrupamento.
Estratégias / Ações
•
Metas

Promoção de ações concertadas entre as estruturas intermédias.
Indicadores de Avaliação

Meio
verificação

de
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Construir um plano anual de Relação entre o plano anual e o Registo
do
Plano trabalho
ação
das
estruturas trabalho desenvolvido anual
intermédias.
desenvolvido pelas
estruturas
intermédias

Objetivo Operacional C 1.3
Promover a inovação e a transformação.
Estratégias / Ações
• Elaboração do Plano de Formação para o pessoal docente e não docente.
• Participação em projetos que permitam inovar e tragam um efeito multiplicador no
Agrupamento.
• Promoção da participação da comunidade como fator de inovação e potenciador das
aprendizagens e do ambiente educativo.
• Incentivo à Autoavaliação (avaliação interna) de forma a melhorar a prestação do
serviço.
• Participação de toda a comunidade escolar na avaliação interna.
• Utilização dos resultados da avaliação interna e externa para reformular o Projeto
Educativo, na gestão das atividades, na organização e nas práticas profissionais.
Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Manter os projetos
existentes.
Divulgar os projetos e outras
atividades a toda a
comunidade.

Número de projetos
existentes.
Tipo e número de formas de
divulgação dos projetos do
Agrupamento.

Relatórios dos projetos

Construir e implementar um
Plano de Avaliação Interna.

Existência de um Plano de
Avaliação Interna.

Página Web, Blogs,
Facebook, jornais,
comunicações por
mail, ofícios.
Plano de Avaliação
Interna.
Documentos de
suporte da Avaliação
Interna (questionários,
relatórios, etc.).

Objetivo C2 – Garantir a eficácia dos processos de organização e gestão do
Agrupamento.

Objetivo Operacional C 2.1
Favorecer a transição dos alunos entre níveis e ciclos de ensino, garantindo a
continuidade pedagógica.
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Estratégias / Ações
• Distribuição do serviço, tendo em consideração a continuidade pedagógica e as
competências pessoais e profissionais.
Metas

Indicadores de Avaliação

Meio
verificação

de

Manter, em pelo menos 75%
das situações, o mesmo
Diretor de Turma (caso os
professores se mantenham
no Agrupamento e a turma
não mude de ciclo de
escolaridade).

Número de diretores de turma
que se mantiveram em relação
aos que se poderiam ter
mantido, de acordo com a meta
proposta.

Manter, sempre que possível,
a continuidade pedagógica na
distribuição de serviço, de
acordo com as competências
pessoais e profissionais.

Número de professores que
mantiveram a continuidade
pedagógica.

Verificar o número
de diretores de
turma que se
mantiveram em
relação aos que se
poderiam ter
mantido.
Verificação da
continuidade
pedagógica no
serviço distribuído
nos diversos anos
em que se manteve
o PE.

Objetivo Operacional C 2.2
Dinamizar as bibliotecas escolares como centro de aprendizagens da comunidade
escolar.
Estratégias / Ações
•
•
•
•

Divulgação das Bibliotecas escolares junto da comunidade.
Divulgação e incentivo ao uso de métodos de pesquisa.
Sensibilização para o uso cívico e integrado da BE no quotidiano dos utilizadores.
Acolhimento de atividades, de projetos e parcerias.

Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Potenciar as valências das
bibliotecas escolares para a
realização
de
trabalhos

Número de alunos que
frequentam a biblioteca
escolar.

Registos da biblioteca.
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escolares e de leitura com
supervisão docente.
Difundir as atividades
dinamizadas pela BE através
da página da BE, do
Agrupamento e redes sociais
Acolher / apoiar as atividades
efetuadas no Agrupamento
pelas diferentes estruturas
pedagógicas.

Número de requisições do
fundo documental.
Números de visitantes virtuais
da página da BE.
da página Web e da página do
Facebook.
Atividades
acolhidas/
desenvolvidas.

Registos
visualizações

de

Número de atividades
acolhidas/
desenvolvidas.

Objetivo Operacional C2.3
Melhorar a qualidade dos serviços.
Estratégias / Ações
• Elaboração do Plano de Formação para o pessoal docente e não docente.
• Criação de um conjunto de orientações objetivas relativamente aos serviços de
administração escolar, de forma a ser prestado um serviço profissional e de elevada
qualidade.
•
Otimização da qualidade de serviços ofertados (administrativos, de bar e de
reprografia/papelaria)
• Adequação às solicitações financeiras dos diversos departamentos e bibliotecas
escolares que se enquadrem em atividades previstas no Plano de Atividades e nos
limites orçamentais.
• Colaboração com os parceiros na requalificação e construção dos edifícios: Parque
Escolar e Câmara Municipal de Campo Maior.
• Aferição da qualidade do serviço prestado.
• Implementação de medidas para que o Agrupamento seja reconhecido pela sua
qualidade, gestão, acolhimento e profissionalismo.
• Manutenção permanente de um conforto físico nas salas de aulas.
• Melhoria do atendimento ao público e o controlo na entrada em ambiente escolar.
• Instalação de mais recipientes no espaço escolar, destinados à reciclagem de
diferentes materiais.
• Incremento de ações de salvaguarda da segurança dos espaços escolares.
Metas

Indicadores de Avaliação

Meio de verificação

Continuar a implementar, nos
serviços administrativos, de
bar e de reprografia/
papelaria o profissionalismo
e a qualidade do serviço
prestado.

Número de reclamações;
Indicadores de qualidade do
serviço prestado (tempo de
resposta a solicitações,
liderança, opinião da
comunidade, etc.).

Avaliação da qualidade
do serviço prestado.

Manter a equidade na gestão
dos recursos.

Opinião da comunidade.

Questionário.
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Construir e implementar um
Plano de Avaliação Interna.

Existência de um Plano de
Avaliação Interna.

Implementar as
recomendações resultantes
da Avaliação Interna.
Melhorar as condições de
higiene, limpeza e de
segurança do espaço escolar.
Melhorar a qualidade das
refeições ofertadas pelos
refeitórios escolares.
Realizar, pelo menos, dois
exercícios anuais de
evacuação por escolas do
Agrupamento.
Incrementar de relações
plenamente respeitosas entre
todos os elementos do
Agrupamento.

Inclusão no Projeto
Educativo das medidas
resultantes da AI.
Opinião da comunidade.

Relatórios dos
diretores de
instalações.
Plano de Avaliação
Interna.
Documentos de
suporte da Avaliação
Interna
(questionários,
relatórios, etc.).
Projeto Educativo

Questionário.

Opinião da comunidade.

Questionário.

Número de exercícios.

Relatório dos
exercícios.

Opinião da comunidade.

Questionário.

Objetivo C 3 – Promover uma cultura de autoavaliação do Agrupamento que garanta
um desenvolvimento sustentado.

Objetivo Operacional C 3.1
Promover um sistema de autorregulação eficaz.
Estratégias / Ações
•

Potenciação do envolvimento de toda a comunidade educativa nos processos de
autoavaliação do Agrupamento.
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Metas

Indicadores de Avaliação

Meio
verificação

Aumentar a participação da
comunidade na autoavaliação
do Agrupamento.

- Forma de participação da Relatórios
comunidade na autoavaliação do autoavaliação.
Agrupamento.

de

de

11. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

11.1. Formas de divulgação
Colocação, em formato PDF, na Página Internet do Agrupamento

11.2 – Vigência
Este documento entrou em vigor após aprovação pelo Conselho Geral e é válido até ao final
do ano escolar 2019/2020.
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