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Perante os múltiplos desafios suscitados pelo futuro, o Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas de Massamá, apresenta-se como um documento estratégico 

orientador da ação educativa do agrupamento em torno de múltiplas ações que, 

pretendem desencadear nas nossas crianças e jovens o gosto e o prazer de aprender e o 

aperfeiçoamento contínuo dos saberes, garantindo uma educação de qualidade e 

proporcionando o aprender a conviver, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o 

aprender a ser. 

Este Projeto Educativo tem subjacente uma ideia de educação que pretende 

contribuir para um mundo melhor, para um desenvolvimento humano sustentável, para a 

melhoria de vida das pessoas e para o fortalecimento da democracia. Trata-se de 

construir um Agrupamento com capacidade de acolhimento de ideias divergentes, 

orientado para a cooperação mútua entre as Escolas e promotor de uma educação para 

uma cidadania consciente, numa ideia de educação humanista e ativa, cultivando o 

enriquecimento dos alunos enquanto pessoas e propiciador de melhores oportunidades 

educativas para todos. 

Pretende-se assim, que o Projeto Educativo constitua um guia para um conjunto de 

ações indutoras de uma autonomia e de um discernimento no sentido da 

responsabilidade pessoal ao serviço da realização de um destino coletivo. 

Este exercício implica um exercitar de vontades inovadoras persistentes, a 

consideração do aluno como centro da ação pedagógica e do processo de aprendizagem, 

a participação ativa dos alunos, o trabalho em equipa dos professores, a mobilização das 

famílias e encarregados de educação e o envolvimento da comunidade envolvente. 

Em síntese, pretende-se através de uma ação racional e inteligente que não descura a 

emoção mas que antes a mobiliza, convocar a presença de todos no sentido da 

construção de uma identidade partilhada que considerando a diversidade e a 

complexidade dá relevo aos alunos como seres singulares, únicos, irrepetíveis e às suas 

aprendizagens. 

 

A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo 

Nelson Mandela 
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1. Caraterização do Agrupamento 

 

1.1. Uma breve contextualização 

O Agrupamento de Escolas de Massamá teve o seu início como unidade 

organizacional no ano letivo de 2012/2013. Este agrupamento é constituído por cinco 

escolas: a Escola Secundária Stuart Carvalhais em Massamá (escola sede do 

agrupamento), a Escola EB2/3 Professor Egas Moniz em Massamá, a Escola EB1 N.º 2 

de Massamá, a Escola EB1/JI da Xutaria em Belas e a Escola EB1/JI do Casal da Barôta 

em Belas. 

No presente ano letivo de 2017/2018 a população escolar totaliza 2931 crianças e 

jovens: 169 na educação pré-escolar (8 grupos); 676 no 1.º ciclo do ensino básico (29 

turmas); 447 no 2.º ciclo do ensino básico (17 turmas); 779 no 3.º ciclo do ensino básico 

(29 turmas) e 860 nos cursos científico- humanísticos do ensino secundário (32 turmas). 

Cerca de oitenta por cento dos alunos do agrupamento não beneficiam do apoio da 

Ação Social Escolar. Dos 207 docentes que desempenham funções no agrupamento 

91,7% são docentes do quadro e 80,2 % são mulheres. O pessoal não docente é 

constituído por 68 Assistentes Operacionais, 12 Assistentes Técnicos e 2 psicólogas, 

uma a tempo inteiro e outra a tempo parcial. 

 

1.2. As Escolas do Agrupamento 

As cinco escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Massamá, tem uma 

história relativamente recente em que as duas escolas mais antigas (Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e EB1 N.º 2 de Massamá) celebraram em 2017, vinte e oito anos de 

existência. Todas as escolas se situam numa área geográfica de caraterísticas similares 

tendo sido edificadas com o propósito de servir uma população jovem de uma área 

suburbana em crescimento e em que a comunidade educativa embora em transformação, 

revela de uma forma geral anseios e necessidades idênticos. 

Os cinco anos de vida do Agrupamento, deixaram transparecer pese embora algumas 

resistências, a possibilidade de construir uma unidade organizacional com potencial de 

oferecer um serviço público de educação de qualidade constituindo-se mesmo como 

referência em termos educativos no concelho de Sintra. 
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1.3. A População Escolar Alunos 

 DADOS ESCOLARES 2017-2018 - ALUNOS 

Escolas Freguesia JI 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
Belas 66 46 66 52 52 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 282 

EB1 N.º 2 de 

Massamá 
Massamá 40 72 70 46 66 ----- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ----- 294 

EB1/JI da 

Xutaria 
Belas 63 46 48 44 68 ---- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ----- 269 

EB2,3 Professor 

Egas Moniz 
Massamá ---- ---- ---- ---- ---- 231 216 40 38 27 ---- ---- ---- 552 

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 

Massamá ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 235 189 250 308 265 287 1534 

Total ------ 169 164 184 142 186 231 216 275 227 277 308 265 287 2931 

 

 
 

N.º de Alunos com NEE (Nos termos do Dec. Lei 3/2008) 2017/2018 

JI 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário Total 

6 31 29 42 22 116 

 

 

N.º de Alunos com escalão da ASE 2017/2018 (A/B/C) 

JI 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário Total 

48 163 127 148 112 598 

 

 

Pessoal Docente 
 

Pessoal Docente (Professores e Educadoras) 2017-2018 

Níveis 

de 

Ensino 

Nº Total de Professores N.º de Professores com 

turma 

N.º Professores com 

Cargo de Direção 

N.º de Professores de 

Apoio Educativo 

Outras 

Situações 

Quadro Contratados Quadro Contratados Quadro Contratados Quadro Contratados 

JI 6 2 6 2 0 0 0 0 0 

1.º 

Ciclo 
35 0 29 0 1 0 0 0 5 

 

Inglês 

1.ºCiclo 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2.º 

Ciclo 
26 5 25 5 1 0 0 0 0 

3.º 

C./Sec. 
123 8 119 8 3 0 0 0 1 

Total 191 16 180 16 5 0 0 0 6 



PROJETO EDUCATIVO 18-20 

Agrupamento de Escolas de Massamá Página 6 

 

 

 

GRUPO DE DOCÊNCIA N.º DE DOCENTES 

100 – Pré-Escolar 8 

110 – 1.º Ciclo 35 

120 – Inglês – 1.º Ciclo 2 

200 - Português e Estudos Sociais/História 4 

210 – Português e Francês 5 

220 – Português e Inglês 3 

230 –Matemática e Ciências da Natureza 8 

240 – Educação Visual e Tecnológica 5 

250 – Educação Musical 2 

260 – Educação Física 4 

290 – Educação Moral e Religiosa Católica 1 

300 – Português 17 

320 –Francês 5 

330 –Inglês 10 

400 – História 11 

410 –Filosofia 5 

420 – Geografia 8 

430 – Economia e Contabilidade 3 

500 – Matemática 14 

510 – Física e Química 15 

520 – Biologia e Geologia 12 

530 – Educação Tecnológica 2 

550 – Informática 2 

600 – Artes Visuais 7 

620 – Educação Física 12 

910 – Educação Especial 7 

 

 

Mapa Síntese dos Departamentos 
 
 

Departamento N.º de 

Docentes 

N.º de 

Homens 

N.º de 

Mulheres 

Docentes 

do Quadro 

Docentes 

Contratados 

Pré-Escolar 8 0 8 6 2 

1.º Ciclo 35 1 34 35 0 

Português 22 0 22 20 2 

Línguas Estrangeiras 20 0 20 18 2 

Ciências Sociais 

e Humanas 

32 11 21 28 3 

Matemática 22 6 16 19 3 

Ciências 
Experimentais 

29 5 24 29 0 

Expressões 16 8 8 14 2 

Educação Física 16 9 7 15 1 

Educação Especial 7 1 6 6 1 



PROJETO EDUCATIVO 18-20 

Agrupamento de Escolas de Massamá Página 7 

 

 

 

Pessoal Não Docente 
 

 

 

 

 

Níveis de Ensino 

Pessoal Não Docente 

N.º de 

Assistentes 
Operacionais 

N.º de 

Assistentes 
Técnicos 

N.º de Psicólogos  

Mapa 

de 

Pessoal 

CEI Mapa 

de 

Pessoal 

CEI Mapa 

de 

Pessoal 

Contratados  

JI 8 --- --- ---- ---- ---  

1.ºCiclo 20 3 --- ---- --- ----  

2.º/3.º 
Ciclo 

14 1 1 ---- --- 1  

Secundári
o 

26 --- 11 --- --- 1  

TOTAL 68 4 12 ---  2 86 

CEI – Contratos de Emprego Inserção 

 

 
1.4. Oferta Formativa 

 
 

 Oferta Educativa no Âmbito do Ensino Secundário 2017-2018 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Cursos 

Científico- 

Humanístico 

N.º Alunos N.º Turmas N.º Alunos N.º Turmas N.º Alunos N.º Turmas 

Ciências e 

Tecnologias 
169 6 137 5 115 4 

Ciências 
Socioeconómicas 

30 1 29 1 53 2 

Línguas e 

Humanidades 
88 3 84 3 100 4 

Artes Visuais 
21 1 15 1 19 1 
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1.5. Parcerias 
 

O Agrupamento de Escolas de Massamá tem estabelecido parcerias para a 

consecução do seu projecto educativo, destacando-se: 

 Associações de Pais 

 Câmara Municipal de Sintra 

 União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

 União de Freguesias de Queluz e Belas 

 Polícia de Segurança Pública 

 CECD Mira Sintra 

 Centro de Saúde de Massamá 

 Real Sport Clube 

 Hóquei Massamá 

 

 
1.6. Outras Ofertas Formativas 

 

Nas várias escolas do agrupamento existem ofertas de atividades de 

enriquecimento curricular e extracurricular tais como: 

 Atividades de Enriquecimento Curricular nas áreas do domínio 

desportivo e do domínio artístico 

 Clube do Teatro 

 Desporto Escolar 
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1.7. Instalações 

 
 

 Stuart 

Carvalhais 

Egas 

Moniz 

EB1 N.º2 

de   

Massamá 

EB1/JI 

da 

Xutaria 

EB1/JI 

do Casal 

da Barôta 

Salas de JI - - 2 3 3 

Salas de Aula 48 11 12 7 8 

Laboratórios 7 1 - - - 

Salas de EVT 5 2 - - - 

Salas de Música - 1 - - - 

Salas de Informática 2 1 - - - 

Refeitórios 1 1 1 1 1 

Polivalente - - 1 1 1 

Campo de Jogos 1 1 1 1 2 

Biblioteca/Centro de 
Recursos 

1 1 1 1 1 

Gimnodesportivo 1 1 - - - 

Portaria 1 1 1 1 1 

 

1.8. Resultados Académicos (2013-2017) 
 

 

Ano de Escolaridade 

2013/2014 

Taxa de 

Transição 

2014/2015 

Taxa de 

Transição 

2015/2016 

Taxa de 

Transição 

2016/2017 

Taxa de 

Transição 

1.º 99 100 100 100 

2.º 97,5 96,1 98 98,6 

3.º 96,7 100 100 100 

4.º 98,5 99 99 99,5 

1.º CICLO 98,07 98,77 99,25 99,50 

5.º 92,8 98,1 96,2 91,3 

6.º 87,8 89,1 90,9 88,9 

2.º CICLO 90,3 93,6 93,5 90,1 

7.º 92,7 84,3 84,9 86,4 

8.º 89,4 90,1 83,4 87,2 

9.º 78,4 82,1 90,5 89,6 

3.º CICLO 86,8 85,5 86,3 87,7 

10.º 75,9 78,3 83,4 78,2 

11.º 85,9 88,4 91 89,0 

12.º 61,3 65,7 67,6 74,5 

SECUNDÁRIO 74,3 77,4 81,1 80,6 

TOTAIS 87,4 88,8 90,2 89,5 
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2. Lema, Missão, Visão e Valores 

 

2.1. O Nosso Lema 

Valorizamos as pessoas e o conhecimento. 

 

2.2. A Nossa Visão 
 

Queremos consolidar um Agrupamento de Escolas promotor de aprendizagens que dotam os 

jovens à saída da escolaridade obrigatória de conhecimentos, capacidades e atitudes, que visam a 

qualificação individual e o exercício da cidadania democrática. 

 

2.3. A Nossa Missão 
 

Promover o rigor de um serviço público de educação inclusivo, ao serviço do 

aluno, conciliando a qualidade com a equidade. 

 

2.4. Os Nossos Valores 

Liberdade, responsabilidade, rigor, excelência e exigência, cidadania e participação. 

 

 

3. Princípios 

 

Os princípios subjacentes ao Projeto Educativo são os seguintes: 

a) A promoção de um perfil de base humanista – Como essencial para uma 

sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana. 

b) A promoção da flexibilização pedagógica e organizacional – como facilitadora da 

qualidade das aprendizagens. 

c) A consolidação de uma cultura de autoavaliação – Como forma de melhor 

conhecer, para melhor compreender, para melhor agir. 

d) A consolidação da abertura à comunidade – Como forma de partilha e de 

instituição de uma verdadeira comunidade educativa. 
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e) A conciliação da qualidade com a equidade – Como forma de permitir que mais 

alunos aprendam mais. 

f) A melhoria contínua – como filosofia de gestão e liderança ao serviço da melhoria 

das aprendizagens dos alunos. 

 

4. Pontos fortes e áreas a melhorar 

 

4.1. Análise SWOT 

 

Para a caracterização do contexto externo e interno do Agrupamento a análise swot 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) constitui uma ferramenta útil, que tem em 

conta tanto a própria organização como a sua relação com a comunidade. A aplicação ao 

Agrupamento desta ferramenta de gestão permite um diagnóstico assente em quatro vetores: 

 Pontos Fortes – Os atributos do Agrupamento que permitem alcançar os seus 

objetivos. 

 Pontos Fracos – Os atributos do Agrupamento que prejudicam o seu 

funcionamento e o alcance dos objetivos. 

 Oportunidades – Aspetos positivos externos ao Agrupamento que poderão 

potenciar o cumprimento dos objectivos. 

 Ameaças – As condicionantes ou possibilidades externas ao agrupamento que 

poderão prejudicar ou inibir o cumprimento dos objetivos. 

 

A definição de uma estratégia terá em conta o reforço dos pontos fortes, a exploração das 

oportunidades e a adoção de medidas que permitem corrigir os pontos fracos detetados em torno 

de uma abordagem escolar integrada que possibilite a resposta aos novos desafios da 

complexidade, da ambiguidade e da incerteza. 
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4.2. Matriz SWOT 
 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Boa integração na comunidade 

envolvente 

 Estabilidade do corpo docente 

 Boa visibilidade social das escolas 

que integram o agrupamento 

 Educação para a Saúde 

 Educação Especial 

 Bibliotecas Escolares 

 Desporto Escolar 

 Parcerias Estratégicas 

 Articulação horizontal e vertical do 

currículo 

 Diferenciação pedagógica em sala de 

aula 

 Comunicação interna e externa 

 Consolidação do processo de 

autoavaliação 

 Liderança de proximidade 

Oportunidades Ameaças 

 Promoção da articulação curricular 

 Melhoria das aprendizagens e da sua 

qualidade 

 Sustentabilidade dos resultados 

 Consolidação da cultura de 

autoavaliação 

 Consolidação do espírito de 

agrupamento 

 Alterações legislativas frequentes 

 Degradação do ambiente 

socioeconómico 

 Pouco investimento na escola por 

parte de algumas famílias 

 Excessiva centralização burocrática 

por parte do Ministério da Educação 

 Excessivo n.º de missões que 

impendem sobre a escola 



PROJETO EDUCATIVO 18-20 

Agrupamento de Escolas de Massamá Página 13 

 

 

5. Finalidades 

 

 Promover a alteração das práticas pedagógicas e didáticas conducentes à melhoria do 

ensino e das aprendizagens. 

 Promover a disciplina e fomentar um clima de trabalho favorável ao ensino e às 

aprendizagens 

 Encontrar a melhor forma e os recursos mais eficazes para todos os alunos aprenderem 

 Consolidar a autoavaliação do agrupamento 

 Construir e solidificar uma cultura de agrupamento 

 Melhorar os resultados 

 

6. Eixos Estratégicos e Linhas de Orientação Estratégica 

 

Eixo Estratégico - Resultados 

 

Linhas de orientação estratégica: 

 Promover a qualidade do sucesso 

 Prevenir o abandono 

 Promover a sustentabilidade dos resultados 

 Incentivar a participação dos alunos na escola 

 Premiar o mérito 

 Envolver a comunidade educativa 

 Promover o cumprimento das regras e disciplina 

 

Eixo Estratégico - Prestação do Serviço Educativo 

Linhas de orientação estratégica: 

 Melhorar a utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos 

 Promover o conselho de turma como unidade nuclear de definição de estratégias de melhoria das 
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aprendizagens 

 Proceder à articulação vertical e horizontal do currículo 

 Promover metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens 

 Promover a diferenciação pedagógica 

 Consolidar a educação para a saúde e o desporto escolar 

 Rentabilizar os apoios educativos 

 

Eixo Estratégico - Liderança e Gestão 

Linhas de orientação estratégica: 

 Valorizar as lideranças intermédias 

 Melhorar a comunicação interna e externa 

 Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente 

 Melhorar as condições de trabalho 

 Reforçar as parcerias 

 Otimizar a distribuição de serviço 

 Instituir uma liderança de proximidade 

 Implementar o plano de melhoria 

 Otimizar o sistema de recolha tratamento e utilização da informação 

 Promover processos de decisão mais participados 
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7. Objetivos, Metas, Indicadores 

 

Objetivos: 

1. Melhorar o sucesso escolar e reduzir a taxa de abandono para promover a qualidade e a 

equidade 

 Metas: 

 Atingir 0% de abandono escolar no agrupamento no final do ano letivo de 19/20 

 Atingir uma taxa de transição no final do 2.º ciclo de 92,1% e de 89,7% no 3.º ciclo no 

final da vigência do P.E. 

 Aumentar em cada ano letivo, e tendo sempre por referência o ano letivo anterior, o n.º 

de prémios de mérito atribuídos (5% anualmente) 

 Atingir anualmente um mínimo de 45% de alunos do 7.º e  8.º ano que transitam sem 

negativas 

 Atingir no final do ano letivo 2019/20 o mínimo de 50% de alunos que transitam para 

o 10.º ano sem negativas  

Indicadores: 

 Taxa de retenção 

 Taxa de abandono 

 N.º de prémios de mérito 

 N.º de alunos que transitam de ano de escolaridade sem negativas 

 N.º de alunos que concluem o ciclo de escolaridade sem retenções 

2. Melhorar a disciplina no agrupamento para promover um bom ambiente de aprendizagem e 

o sucesso educativo 

 Metas: 

 Constituir anualmente uma equipa multidisciplinar de apoio ao alunos com problemas 

disciplinares 

 Diminuir durante o período de vigência do P.E., por referência ao ano letivo anterior, o 

número de alunos com participações disciplinares 
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 Diminuir durante o período de vigência do P.E., por referência ao ano letivo anterior, o 

número de alunos com sansões disciplinares corretivas e sancionatórias 

 Indicadores: 

 N.º de sanções disciplinares 

 N.º de participações 

 N.º de alunos enviados para o gabinete de apoio ao aluno 

3. Melhorar o planeamento e a articulação curricular entre ciclos e áreas disciplinares para 

melhorar a gestão e o desenvolvimento curricular e solidificar uma cultura de agrupamento 

 Metas: 

 Proceder até ao final do 1.º período do ano letivo de 2018/2019 à elaboração e 

implementação do plano de articulação curricular entre o pré- escolar e o 1.º ciclo; o 4.º 

e o 5.º ano; o 6.º e o 7.º ano e o 9.º e o 10.º ano nas diferentes áreas disciplinares 

 Elaborar durante a vigência do P.E. um plano de articulação curricular vertical 

 Instituir o dia do agrupamento com início no ano letivo 2018/19 

 Indicadores: 

 N.º de reuniões de articulação  

 N.º de encontros de trabalho/reflexão/intercâmbio 

 Plano de articulação curricular 

4. Promover a educação para a cidadania e  para o saber estar desde o pré-escolar e ao longo de 

toda a escolaridade obrigatória quer através de projetos quer transversalmente na gestão curricular 

Metas: 

 Levar a efeito no mínimo e por ciclo de escolaridade um projeto anual no âmbito da 

educação para a cidadania nos próximos 3 anos 

 Estabelecer nos próximos 3 anos pelo menos duas parcerias com entidades externas 

para desenvolver a educação para a cidadania e o saber estar 

 Tratar anualmente nos próximos 3 anos um tema comum no agrupamento no âmbito da 

educação para a cidadania e o saber estar. 

Indicadores: 
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 N.º de projetos na área da educação para a cidadania 

 N.º de alunos envolvidos 

 Grau de envolvimento das famílias e dos parceiros 

 Nível de satisfação dos Stakeholderes 

5. Promover a capacitação organizacional promovendo as lideranças e a formação do pessoal 

docente e do pessoal não docente 

Metas: 

 Levar a efeito no mínimo e anualmente 3 ações de formação dirigidas a pessoal pessoal 

docente e pessoal não docente nos próximos três anos 

 Promover durante os próximos três anos dois intercâmbios com escolas ou outras 

organizações que possibilitem formação na área da liderança 

 Promover nos próximos três anos pelo menos duas visitas de estudo nacionais ou 

Internacionais que possibilitem a formação de pessoal docente e/ou não docente 

 Indicadores: 

 N.º de ações de formação realizadas 

 N.º de participantes envolvidos 

 Nível de satisfação da comunidade educativa 

6. Consolidar a autoavaliação através da implementação e monitorização do plano de melhoria 

 Metas: 

 Implementar/Executar durante o período de vigência do P.E. as medidas número 7, 8, 

9, 10, 11, 14 e 15 do plano de melhoria 

 Proceder em cada um dos próximos três anos à monitorização  e ajuste das  medidas 

previstas no plano de melhoria 

Indicadores: 

 Grau de concretização do plano de melhoria 

7. Melhorar as condições de trabalho nas diferentes escolas do agrupamento 

 Metas: 

 Adquirir ao longo dos próximos três anos mesas e cadeiras para equipar dez salas de 



PROJETO EDUCATIVO 18-20 

Agrupamento de Escolas de Massamá Página 18 

 

 

aula na Escola Secundária Stuart Carvalhais 

 Substituir no período de vigência do P.E. os telheiros existentes nas zonas exteriores da 

Escola Secundária Stuart Carvalhais 

 Melhorar no período de vigência do P.E. a iluminação exterior e o funcionamento das 

casas de banho nas diferentes escolas do agrupamento 

 Otimizar durante o período de vigência do P.E. a tecnologias de apoio ao processo 

ensino / aprendizagem 

 Implementar durante o período de vigência do P.E., numa das escolas do 1.º ciclo do 

agrupamento, uma sala específica para os alunos com necessidades educativas 

especiais 

 Indicadores: 

 N.º de salas de aula pintadas 

 N.º e tipo de melhoria efetuadas 

 Nível de satisfação dos stakeholders 

8. Melhorar a comunicação externa e interna 

 Metas: 

 Lançar e manter atualizados nos próximos três anos a nova página da Internet do 

agrupamento 

 Lançar e manter ativa nos próximos três anos uma Newsletter do agrupamento com 

periodicidade mensal 

 Implementar o mail institucional para todos os docentes do agrupamento nos próximos 

três anos 

 Atualizar mensalmente a informação constante dos placards informativos ao longo dos 

próximos três anos 

Indicadores: 

 Nível de funcionamento da página da Internet 

 Nível de funcionamento do correio eletrónico 

 Nível de funcionamento da Newsletter 
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 Grau de satisfação das pessoas envolvidas 

 

8. Cronograma das Ações 

 

Objetivos: 

1. Melhorar o sucesso escolar e reduzir a taxa de abandono para promover a qualidade e a 

equidade 

Ações a desenvolver: 

1.1. Proceder a uma análise dos dados dos resultados dos alunos (avaliação interna e 

externa) com regularidade em sede de conselho de turma e departamentos 

curriculares 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

1.2. Analisar o percurso dos alunos e os seus dados de contexto para uma deteção 

atempada das suas dificuldades 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

1.3. Implementar estratégias de diferenciação pedagógica e avaliativas para melhoria do 

ensino- aprendizagem 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

1.4. Implementar estratégias de apoios educativos diferenciados em função das 

necessidades dos alunos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

1.5. Promover formação de professores em áreas temáticas de melhoria do E-A 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

1.6. Promover o plano estratégico para o sucesso educativo 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Departamentos Curriculares 

 Áreas Disciplinares 
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 Conselho de Diretores de Turma 

 Conselho de Docentes 

 Coordenações de ano 

 Conselho Pedagógico 

 Equipa de Autoavaliação 

2. Melhorar a disciplina no agrupamento para promover um bom ambiente de aprendizagem e o 

sucesso educativo 

 Ações a desenvolver: 

2.1. Promover ações com o envolvimento dos pais reforçando a colaboração 

escola/família 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

2.2. Realizar ações de formação/sensibilização para alunos com comportamento de risco 

em parceria com a Escola Segura e a Autarquia e outros parceiros 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

2.3. Promover com regularidade assembleias de Delegados de Turma com a Direção 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

2.4. Fazer a divulgação das boas práticas que envolvem os alunos e incentivar estes a  

participar em projetos de cidadania 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

2.5. Dar um maior destaque aos prémios de mérito como forma de reconhecimento dos 

alunos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

2.6. Trazer às escolas personalidades reconhecidas  na comunidade e ex- alunos para 

testemunhar sobre a importância do investimento pessoal em educação 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

2.7. Adotar um concurso inter turmas de cidadania 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

2.8. Envolver os alunos na preparação do dia do agrupamento 
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Início: outubro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Conselho Pedagógico 

 SPO 

 Conselho de Diretores de Turma 

 Coordenações de Ano 

 Conselho de Docentes 

3. Melhorar o planeamento e a articulação curricular entre ciclos e áreas disciplinares para 

melhorar a gestão e o desenvolvimento curricular 

Ações a desenvolver: 

3.1. Elaborar os planos de articulação vertical e horizontal 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

3.2. Promover reuniões de trabalho/reflexão entre professores de diferentes ciclos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

3.3. Promover atividades conjuntas entre o pré-escolar e o 1.º ciclo; o 1.º ciclo e o 2.º 

ciclo; 2.º ciclo e o  3.º ciclo e o 3.º ciclo e o secundário 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

3.4. Promover o desenvolvimento de um tema comum aos diferentes ciclos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

3.5. Promover reuniões de trabalho para produção de materiais pedagógicos e discussão 

de estratégias de ensino entre os professores do 4.º ano e do Departamento de 

Português e Matemática 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Departamentos Curriculares 

 Conselho Pedagógico 
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 Conselho de Diretores de Turma 

 Conselhos de Turma 

 Conselho de Docentes 

4. Promover a educação para a cidadania e para o saber estar desde o pré-escolar e ao longo de 

toda a escolaridade obrigatória quer através de projetos quer transversalmente na gestão 

curricular 

 Ações a desenvolver: 

4.1. Promover o Projeto Planeta Terra no âmbito da educação ambiental para a 

sustentabilidade 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

4.2. Promover um projeto de educação financeira e para o consumidor 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

4.3. Promover um projeto no âmbito da dimensão europeia da educação 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

4.4. Implicar os alunos em ações solidárias junto da comunidade educativa 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

4.5. Trabalhar anualmente um tema comum a todo o agrupamento no âmbito do saber 

estar 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

4.6. Realizar ações com a APAV; Escola Segura; Centro de Saúde e outras instituições 

em áreas temáticas integradas na educação para a cidadania. 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Conselho Pedagógico 

 Conselhos de Turma 

 SPO 
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 Conselho de Diretores de Turma 

 Conselho de Docentes 

5. Promover a capacitação organizacional promovendo as lideranças e a formação do pessoal 

docente e do pessoal não docente 

Ações a desenvolver: 

5.1. Trazer ao agrupamento líderes de reconhecido mérito para darem o seu testemunho 

sobre práticas de liderança 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

5.2. Envolver o pessoal não docente das diferentes escolas do agrupamento em atividades 

conjuntas uma vez  por período letivo 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

5.3. Realizar  sessões de trabalho entre o pessoal não docente e a direção 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

5.4. Realizar ações e sessões de trabalho entre a direção, os coordenadores de escola, os 

coordenadores do pessoal não docente e a chefe dos serviços administrativos uma 

vez por período; 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

5.5. Realizar ações de formação dirigidas ao pessoal  docente e não docente de acordo 

com as necessidades diagnosticadas 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Conselho Pedagógico 

6. Consolidar a autoavaliação através da implementação e monitorização do plano de melhoria 

 Ações a desenvolver: 

6.1. Realizar reuniões de trabalho com os professores para promover as ações do plano 

de Melhoria 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 
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6.2. Implementar uma grelha de análise às ações de melhoria para perceber os seus 

impactos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

6.3. Realizar ajustes nas ações de melhoria em função da evolução dos contextos e dos 

recursos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

6.4. Realizar uma vez por período reuniões  de trabalho da direção com a equipa de 

autoavaliação  

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Conselho Pedagógico 

 Equipa de Autoavalição 

 Conselho Geral 

7. Melhorar as condições de trabalho nas diferentes escolas do agrupamento 

Ações a desenvolver: 

7.1. Nomear um responsável em cada escola pelo acompanhamento das instalações e 

supervisão das melhorias 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

7.2. Estabelecer um programa de melhorias a efetuar em cada período letivo 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

7.3.  Estabelecer parcerias para realizar melhoramentos 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

7.4.  Canalizar por período letivo uma verba fixa a anunciar, exclusivamente para 

melhorias 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 
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 Direção 

 Coordenadores de Escola 

 Conselho Administrativo 

8. Melhorar a comunicação externa e interna 

 Ações a desenvolver: 

8.1. Realizar  reuniões de trabalho em cada período com as associações de pais; o pessoal 

não docente e os docentes para garantir a divulgação da informação relevante 

Início: setembro de 2018  Fim: maio de 2020 

8.2. Implementar o uso sistemático do mail 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

8.3. Atualizar diariamente a página da Internet 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

8.4. Melhorar o layout e a atualização dos placards informativos numa base semanal 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

8.5. Proceder à distribuição de guias e flyers informativos a toda a comunidade educativa 

sobre os assuntos considerados mais relevantes 

Início: maio de 2018  Fim: maio de 2020 

Orgão responsável: 

 Direção 

 Conselho Pedagógico 

 Serviços Administrativos 

 

 

9. Execução 

9.1. Divulgação 

O Projeto Educativo será divulgado na página da Internet do Agrupamento e 

através da elaboração de uma brochura para distribuição aos membros da 
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comunidade educativa. Em paralelo serão feitas reuniões de trabalho com 

professores, pessoal não docente, alunos e associações de pais. 

 

9.2. Vigência 

De acordo com a legislação em vigor, o prazo de vigência do Projeto 

Educativo será de três anos, ou seja de 2018-2020. A monitorização da sua 

execução será feita anualmente pelo conselho pedagógico e pelo conselho geral 

através de relatórios parcelares a elaborar pelo diretor, tendo por base o 

cronograma previsto. 

 

9.3. Operacionalização e entrada em vigor 

A operacionalização do Projeto Educativo será efetuada através dos planos 

anuais de atividades que serão elaborados atendendo às suas linhas orientadoras 

estratégicas e tendo em consideração os recursos financeiros, materiais e as 

pessoas. 

O Projeto Educativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo 

Conselho Geral. 


