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"Criar um projeto partilhado que oriente a ação, é compartilhar histórias acerca do que a escola devia 

ser, e ganhar confiança no processo que a elas nos há de fazer chegar." 

António Bolívar (1999) 
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INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Educativo constitui-se como documento fundamental na vida do 

Agrupamento, cuja finalidade é apresentar e explicitar as linhas orientadoras da atividade 

educativa e o modo como se combina com as linhas orientadoras da política nacional já 

que insta a uma reflexão sobre a missão da escola e simultaneamente, orienta a escola 

para uma perspetiva de futuro, preparando-a para enfrentar os desafios quotidianos, 

conforme estabelece o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 137/2012, de 2 de julho. 

O Projeto Educativo (PE), traduz e consagra a orientação educativa do Agrupamento, 

mediante a adequação das grandes linhas orientadoras da Política Educativa à realidade 

e especificidade das nossas escolas. Sintetiza-se no lema “Unir Ensinar e Formar”, 

procurando dar respostas diferenciadas ao público que serve e adotando políticas e 

estratégias contextualizadas, conducentes à preparação de cidadãos dotados de valores 

e competências que facilitem o seu desenvolvimento integral e capaz de dar resposta às 

aspirações e interesses das crianças e jovens do Agrupamento de Escolas. 

A reflexão subjacente à estruturação deste Projeto Educativo, vincula todos os 

membros da comunidade educativa já que se constitui como documento orientador das 

ações e práticas educativas, na prossecução da fundamental missão de assegurar um 

sistema público de educação de qualidade. Almeja também constituir-se como a linha 

orientadora que agrega a Comunidade Educativa nos mesmos objetivos e metas a 

atingir, para que conjuntamente se possa auxiliar os alunos a ter mais sucesso 

académico e por essa via, um melhor futuro. 

Considerando que o Projeto Educativo é o documento estruturante que norteia toda a 

ação do Agrupamento, ele concretiza-se nos demais documentos orientadores – 

Regulamento Interno (RI), Plano Anual de Atividades (PAA). Considera para o seu 

desenvolvimento a análise do meio externo, que permite avaliar as ameaças e as 

oportunidades, e do ambiente interno, que permite identificar os pontos fortes e fracos. 

Presidiu à elaboração do presente Projeto Educativo a preocupação de que ele seja 

o ponto de partida e o suporte para a construção de uma escola inclusiva, 

pluridimensional, descentralizada e autónoma, capaz de promover a qualidade educativa 

que beneficie as nossas crianças e jovens, visando a excelência e, consequentemente, 

contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho.  
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A Escola assume, no contexto atual, também um papel complementar de apoio social 

às famílias, alargando as suas competências instrutivas a outras direcionadas para a 

capacitação ética e de cidadania. É, assim, objetivo prioritário criar as condições para 

que o desenrolar do processo ensino-aprendizagem se efetue em equidade e 

circunstâncias de exercício efetivo de cidadania plena. 

Com o presente Projeto Educativo o Agrupamento de Escolas de Almeida assume o 

lema “Unir, ensinar e formar” para um Melhor Futuro da Comunidade. 

Entendemos o Projeto Educativo como um documento aberto, como um instrumento 

orientador de um procedimento que se pretende de investigação-ação, suscetível de 

sofrer alterações e aperfeiçoamentos, decorrentes da sua monitorização e/ou simples 

proposta de melhoria de todos os agentes educativos nele envolvidos. 

A equipa designada para o efeito, elaborou o Projeto Educativo para o triénio 2021-

2024. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas de Almeida (AEA), constituído em 2010 para servir o 

concelho de Almeida, situado na zona raiana do distrito da Guarda, faz fronteira com 

Espanha e com os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, do Sabugal, de Pinhel. 

Preconiza uma relação clara e muito forte entre o seu desempenho global e a qualidade 

da sua liderança, em que o pensamento estratégico, a gestão de projetos e a inovação 

promovem a motivação/envolvência de equipas de trabalho, a influencia positiva, a 

gestão de conflitos, a comunicação interna e com o exterior e, o sucesso educativo. 

Nesta conjuntura, a maximização da eficiência e da eficácia do processos alunos-ensino 

aprendizagem-comunidade, assumem-se como objetivos e metas fundamentais para o 

agrupamento. Nestes sistemas, a angariação de parceiros e o trabalho colaborativo 

estruturam um ideologia comum de crescimento, em integração direta e equilibrada com 

o meio ambiente e com as pessoas, planeando, atualizando e mantendo sistemas de 

escala humana ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente 

viáveis. 

O Agrupamento de Escolas de Almeida é constituído pela Escola Básica e Secundária 
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Dr. José Casimiro Matias, escola sede e a Escola 

Básica e Secundária de Vilar Formoso. A escola sede, 

Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias, 

tem a sua origem no Externato Frei Bernardo de Brito, 

fundado em outubro de 1959, sendo o seu patrono um 

dos mais ilustres filhos de Almeida, Frei Bernardo de 

Brito.              
Figura 1 - Escola Dr Casimiro Matias 

A Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso, por sua vez, tem origem no Externato 

Liceal de Vilar Formoso, fundado em 1965, pelo Padre Ezequiel Augusto Marcos, pároco 

local.  

As escolas, atualmente, apresentam-se como 

espaços funcionais, agradáveis, que reúnem as 

condições necessárias à promoção de um ensino de 

qualidade e adequado à oferta educativa e formativa 

em funcionamento, enquanto estratégia para 

responder à comunidade local e simultaneamente, aos 

desafios de contribuir para a melhoria dos níveis de 

educação e qualificação dos jovens.                                                    Figura 2 - EBS Vilar Formoso 

É importante referir que o nosso Agrupamento, além de ser frequentado por alunos 

das diferentes freguesias do Concelho de Almeida, abre também as suas portas a alguns 

alunos dos Concelhos limítrofes.  

 

CARATERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE DO AGRUPAMENTO 
 

O concelho de Almeida assume uma importância estratégica pertinente no 

desenvolvimento económico e social da região raiana do distrito da Guarda. Os 

investimentos dos últimos anos na criação de infraestruturas, os fatores endógenos, a 

raia luso-espanhola e os excelentes acessos rodo e ferroviários, oferecem oportunidades 

que os diversos parceiros devem potenciar, através de uma aposta sistemática na 

qualificação humana. 
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Figura 3 - Património do Concelho de Almeida 

O AEA sugere aos professores e à comunidade educativa em geral, o 

desenvolvimento de novas propostas pedagógicas, relacionadas com o conhecimento 

do concelho de Almeida, em que se utilizem metodologias diferenciadas em sala de aula, 

que valorizem não somente os saberes disciplinares, mas que procurem vincular a esses 

saberes, os saberes oriundos da cultura, das práticas produtivas, das tradições históricas 

e que possam contribuir para a formação do aluno-cidadão. Com a incorporação destas 

temáticas em sala de aula, o AEA não está apenas a contribuir para a formação da 

cidadania dos alunos, mas está também, a protagonizar um novo ensino, focado não 

somente na aprendizagem, mas na ação pedagógica inovadora e reflexiva, no 

conhecimento multi, inter e transdisciplinar de documentação, de estudos e de outros 

modos e formas de valorização dos conhecimentos e, das práticas resultantes de um 

grupo cultural transmitidos por meios não convencionais.  
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Nesse sentido, importa identificar recursos que possam servir de alicerce e/ou 

complemento às potenciais áreas de formação, necessárias para o desenvolvimento do 

concelho. 

Recursos de suporte à formação 

 

Potenciais áreas de 
formação 

x Património histórico e arquitetónico 

x Picadeiro 
x Termas da Fonte Santa 

x Museu Histórico – Militar 

x CEAMA 
x Piscinas municipais 

x Equipamentos desportivos 

x Pavilhão multiusos 

x Equipamentos de apoio social 
x Parque industrial de Vilar Formoso 

x Estabelecimentos comerciais e industriais 

x Unidades agropecuárias 
x Explorações agrícolas 

x Explorações cinegéticas 

x Património natural 
x Vale do rio Côa 

x Área da Rede Natura 

x Estabelecimentos de ensino 
x Museu “Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos 
Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes” 
x Casa da Cultura da Miuzela 

Turismo e lazer 

Hotelaria e restauração 

Saúde 

Desporto 

Trabalho social 

Comércio 

Transportes 

Indústria alimentar 

Produção agrícola e animal 

Materiais (madeira e pedra) 

Silvicultura e caça 

Proteção do ambiente 

 

Tabela 1 - Potenciais áreas de formação 

 

A estes recursos acresce a excelente 

localização geográfica que assume um papel 

determinante. A proximidade com Espanha, a 

principal fronteira terrestre do país, e a 

centralidade face a outros concelhos limítrofes 

com características e necessidades 

semelhantes (Pinhel, Guarda, Figueira de 

Castelo Rodrigo e Sabugal), bem como as 

boas vias de comunicação (as portuguesas 

A25, N332, N324 e linha da Beira Alta e as 

espanholas E-80/A62, N620, permitem que o 

concelho possa oferecer:                            Figura 4 - Concelho de Almeida 
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x Excelente posicionamento para instalação de empresas de exportação; 

x Capacidade de atrair turistas dos dois lados da fronteira; 

x Serviços Públicos Alfandegários 

x Serviços Públicos de estrangeiros e Fronteiras (SEF)  

x Serviços de prestação de apoio à atividade (trans)fronteiriça; 

x Boas acessibilidades; 

x Proximidade com instituições de ensino superior (RH’s: estágios e cursos, e recursos 

científicos); 

x Possibilidade de atrair formandos dos concelhos vizinhos;  

 

Por último, importa salientar uma população com fortes laços de solidariedade; 

determinada, capaz de inovar e filar oportunidades, possuidora de saberes vários, que 

podem contribuir para o enriquecimento da formação a propor no concelho. 

REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS E PROJETOS 
 

Só a permanente interação da escola com a comunidade, possibilita a construção 

participada do currículo, introduzindo-lhe uma componente local que aproxima os alunos 

das aprendizagens e as torna mais significativas. Por outro lado, o diálogo Escola-

Comunidade possibilita a cooperação entre as instituições sociais e educativas, 

norteando sinergias para o sucesso de formação global e integral dos alunos. Nesta 

perspetiva, para execução do seu Plano Anual e Plano Plurianual de Atividades, o 

Agrupamento celebra e reforça parcerias, protocolos e relações de cooperação com 

autarquias, associações e outras instituições locais, regionais e nacionais. Estas 

parcerias constituem alianças estratégicas que incrementam e potenciam os recursos, 

numa lógica de capacitação da Escola para apresentação de um serviço de qualidade e 

excelência.   

Os principais parceiros do Agrupamento são:   

x Câmara Municipal de Almeida;   

x Centro Lúdico, Cultural e Social de Vilar Formoso;  

x Juntas de Freguesias do Concelho de Almeida;   

x Centro de Saúde de Almeida e Extensão de Vilar Formoso;  

x Bombeiros Voluntários de Almeida;  

x Comissão de Proteção de Criança e Jovens do Concelho de Almeida;   
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x Guarda Nacional Republicana;  

x Santa Casa da Misericórdia de Almeida;  

x Instituto Politécnico da Guarda; 

x Universidade da Beira Interior; 

x Plataforma de Ciência Aberta; 

x CLDS 4G de Almeida; 

x Associação Socio terapêutica de Almeida (ASTA); 

x ADEFS; 

x Universidade do Algarve; 

x Biblioteca Municipal; 

x Rede Bibliotecas Escolares. 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

Integram os recursos humanos do Agrupamento 73 docentes, 46 elementos não 

docentes, uma psicóloga e aproximadamente 399 alunos. 
 

PESSOAL DOCENTE 
 

O Agrupamento de Escolas de Almeida usufruiu dos serviços de 73 professores (21 

homens e 52 mulheres), cuja média de idade é de 51,79 (varia entre 35 e 67 anos). Ao 

nível das habilitações académicas, 57 possuem licenciatura, 9 mestrado e 7 bacharelato 

como se segue no gráfico que se apresenta. 

Gráfico 1 - Pessoal Docentes 
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PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

O quadro de pessoal não docente é constituído por 46 profissionais em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Destes, 33 são 

mulheres e 13 são homens, com idades compreendidas entre 40 e 67 e um quadro de 

habilitações que recai sobretudo no ensino secundário como se pode ler no gráfico 

seguinte: 
  

Gráfico 2 - Habilitações pessoal não docente 

 
 

 

  

Gráfico 2- Caracterização do pessoal docente 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

A permanente cooperação e diálogo entre os órgãos de Direção e as Estruturas de 

Coordenação e supervisão pedagógica delineiam a ação educativa do AEA. A 

constituição dos diferentes órgãos, de acordo com os normativos legais vigentes, a 

estrutura organizacional das diversas unidades funcionais do Agrupamento estão 

representadas no quadro e organigrama seguintes: 

 

 

Tabela 2 : Constituição das unidades organizacionais 

 

 

 

 

 

 

Conselho Geral 
(21 elementos) 

Conselho 
Pedagógico 

(12 elementos) 
Diretora 

Conselho 
Administrativo 
(3 elementos) 

Equipa de 
Autoavaliação 
(8 membros) 

7 representantes 
do Pessoal 
Docente 

2 representantes 
do Pessoal não 
Docente 

4 representantes 
dos pais e E.E.; 

3 representantes 
do Município 

3 representantes 
da comunidade 

2 representantes 
dos alunos 

Diretora 

4 coordenadores 
de departamento 

3 coordenador de 
DT’s 

1 coordenador de 
projetos 

Coordenadora da 
BE; 

Coordenadora da 
EMAEI 

Coordenador dos 
cursos 
profissionais 

A Diretora é 
coadjuvada nas 
suas funções por: 

1 subdiretora; 

1 Adjunta 

Diretora 
(presidente) 

Subdiretora  

Coordenador 
Técnico dos 
Serviços 
Administrativos 

4 representantes 
do pessoal 
docente, sendo 
que um deles 
assume a 
coordenação 

1 representante da 
EMAEI 

1 representante do 
pessoal não 
docente 

1 representante 
dos encarregados 
de educação 

1 elemento da 
direção 
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL

 
  

 

 

 

Conselho Geral

Conselho 
Pedagógico

Coordenadores de 
Departamento

Departamentos 
Curriculares

Conselhos de Grupo

Conselho de 
Docentes

Coordenador dos 
Cursos Profissionais

Conselho de docentes e 
Técnicos dos Cursos 

Profissionais

Coordenadores de 
Diretores de Turma

Conselhos de Turma

Recursos Educativos

EMAEI

SPO

Tutorias PNPSE

SADD

Diretora

Subdiretora

Adjuntos

Serviços 
Administrativos

Assistentes 
Técnicos

Secção de 
Formação Contínua 

AEC

Projetos e Clubes

Clube de Ciência 
Viva

Clube de História  e 
Oficina de 

Arqueologia
Clube de Artes

Programa de 
Educação para a 

Saúde(PES)

Desporto Escolar

Assistentes 
Operacionais

Equipa do PADDE

Equipa de 
Autoavaliação

Conselho 
Administrativo
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PESSOAL DISCENTE 
 

No ano letivo de 2020/2021, o Agrupamento é frequentado por 398 alunos: 61, na 

educação pré-escolar distribuídos por 4 turmas, 113, no 1º Ciclo repartidos por 8 turmas, 

61, no 2º Ciclo divididos por 5 turmas, 86, no 3º Ciclo que compõem 6 turmas, 57, do 

ensino secundário e 16, a frequentarem o ensino profissional. 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos alunos por ciclo de ensino 

As escolas do Agrupamento situam-se na periferia do distrito da Guarda, em pleno 

Portugal interior, servindo uma população que dispõe de parcos recursos económicos: 

204 alunos beneficiaram de Ação Social Escolar, 77 do escalão A, 91 do escalão B e 36 

do escalão C, o que representa 51,7% do total de alunos do Agrupamento em 2021-

2022. Acrescem ainda, os alunos subsidiados pelo Município, a nível de refeições, que 

contabilizam 25 crianças do Ensino pré-escolar e 51 alunos do 1º ciclo. 

Ciclo de 

Estudos 

Número de 

alunos 

Alunos com Medidas 

de Apoio e Suporte à 

Aprendizagem 

Beneficiários 

ASE 

Nacionalidade 

estrangeira 

Pré-escolar 61 0 30 0 

1º ciclo 113 11 64 9 

2º ciclo 61 9 39 1 

3º ciclo 86 11 43 2 

Secundário 57 1 18 0 

Profissional 16 1 10 1 
 

Tabela 3 - Alunos com Medidas de Apoio e Suporte à Aprendizagem; Beneficiários ASE e Nacionalidade estrangeira 
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A distribuição dos alunos, em função do nível de frequência, tipo de oferta formativa, 

e enquadramento no âmbito das medidas de educação especial e da ação social escolar, 

referente ao ano letivo de 2021/2022, apresenta-se na tabela 1 e sob a forma de gráfico. 

 

Gráfico 4 - Alunos 

 

HABILITAÇÕES E SITUAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

  
 

De acordo com os dados fornecidos pelos documentos dos Professores Titulares de 

Turma e Diretores de Turma, relativos ao ano letivo de 2021-2022, o nível de 

escolarização dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino básico do 

nosso Agrupamento é relativamente baixo, com predominância do 3º ciclo de 

escolaridade, havendo apenas 25,9% com formação superior e 33,2% com formação de 

nível secundário. Relativamente à sua ocupação profissional, apenas 9,6% dos pais e 

encarregados de educação dos alunos do ensino básico exercem atividades de nível 

superior e intermédio e 25% não exercem qualquer atividade. Convém referir que se 

desconhecem 4,5% das profissões dos pais. Isto traduz-se igualmente nas baixas 

perspetivas demonstradas pelos nossos alunos, já que grande maioria não tem 

aspirações em prosseguir estudos. 
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Gráfico 5 - Habilitações Encarregados de Educação 

 

RESULTADOS 

Na tabela mostram-se os resultados relativos às taxas de sucesso do triénio 2018/2021, 

que exprimem as percentagens de sucesso do Agrupamento. Nos quadros supra 

apresentados dá-se conta dos dados do sucesso, da qualidade, interrupção precoce do 

percurso escolar e absentismo, por ciclo de escolaridade, nos últimos três anos letivos. 
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Anos de 
Escolaridade 

Taxas de sucesso 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1ºAno 93,1 96,2 100 
2ºAno 94,6 100 100 
3ºAno 100 100 100 
4ºAno 100 96 97,1 

1º Ciclo 96,9 98,1 99,3 
5ºAno 83 73 88 
6ºAno 93,9 97,1 96,4 

2º Ciclo 88,5 85,1 92,2 
7ºAno 88,2 72,7 82,1 
8ºAno 100 100 96 
9ºAno 93,9 97,1 100 

3º Ciclo 94,0 89,9 92,7 
10ºano 100 100 100 
11ºano 94,1 100 100 
12ºano 71,4 100 100 

Secundário 86,9 100 100 
                                  Tabela 4 - Taxa de sucesso 

 

Anos letivos 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Ciclos 1º 2º 3º Sec 1º 2º 3º Sec 1º 2º 3º Sec 

Ta
xa

 d
e 

al
un

os
 

Inscritos 111 73 87 60 116 65 100 67 121 53 98 73 

Qualidade de sucesso 63,2 44,1 46,6 46,2 68,2 56,6 43,6 61,7 77,6 51,3 47,8 55,8 
Interrupção precoce do 
percurso escola 1,8 1,4 0 1,4 0 0 0 0 0 1,9 0 0 

Tiveram sucesso 
nas provas finais 
9ºano 

Port  72,7   
* 

  
** 

 

Mat  63,6      

Tiveram 
sucesso 
nas 
exames 
nacionais 

11º 

FQ  50  50  11,1 
Bio/
Geo  68,7  100  78,6 

Fil  100   100 

12º 

Port  94  25  98 

Mat  95  100  98 

Hist  96   
Tabela 5 - Comparação dos 3 últimos anos letivos 

*De acordo com a alínea b) do artigo 6º do Decreto-lei nº 14-G/2020, de 13 de abril de 2020 
**De acordo com a alínea b) do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, foram canceladas a 

realização das provas finais do 3ºciclo. 
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VISÃO 
O Agrupamento de Escolas pretende ser uma instituição de referência local e regional, 

promotora de uma cultura de dedicação, exigência e rigor, tendo por sustentáculo um 

modelo pedagógico que vá ao encontro das necessidades e interesses dos seus alunos 

e concomitantemente, procurando responder às necessidades da comunidade educativa 

e do nosso mundo, dando assim pleno cumprimento ao Despacho n.º 6478/2017, de 26 

de julho, que estabelece o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Neste sentido, a incumbência fundamental do AE passa pela promoção do sucesso 

educativo e da formação pessoal e social dos alunos, preparando-os como cidadãos 

ativos, para prosseguirem os seus estudos ou para ingressarem na vida ativa. 

Ambicionamos formar cidadãos com conhecimentos e valores capazes de serem 

agentes nesta nossa sociedade, sempre em constante mutação. 

Queremos ser um Agrupamento capaz de receber todos os públicos e de se organizar 

para nele cada um encontrar uma resposta adequada e uma oportunidade. Um 

agrupamento capaz de detetar as diferenças potenciadoras de uma comunidade escolar 

mais rica, que assente a sua riqueza na diversidade. 
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MISSÃO 
A missão do Agrupamento de Escolas passa por cumprir a sua função educativa e 

formativa, apostando no trabalho de qualidade, para promover e incentivar o 

desenvolvimento integral de todos os alunos, para que sejam cidadãos ativos e 

responsáveis. Tal pressupõe o recurso a experiências educativas, quer sejam de prática 

letiva quer de atividades não letivas, promotoras da educação inclusiva e intercultural 

que potenciem o desenvolvimento, nos alunos, das competências consagradas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, para que crescem com autonomia. 

Tal significa que almejamos preparar os nossos alunos para que sejam responsáveis, 

com capacidade de pensamento crítico, empenhados no trabalho e respeitadores de 

toda a comunidade educativa. O respeito mútuo, a tolerância, a autonomia e o esforço 

são as pedras basilares para que os alunos adquiram conhecimento e se preparem para 

o exercício de uma cidadania efetiva. 

Para que esta missão seja alcançada, a função da Escola não pode limitar-se ao mero 

papel de veículo de transmissão e reprodução de valores e saberes definidos de forma 

homogénea para todo o país, a chamada “cultura padrão”. 

O Agrupamento de Escolas de Almeida concebe a Escola tendo no seu cerne os 

alunos, que são moldados pelo contexto social e cultural e que por via disso, a escola 

desempenha a função de organização social, mas também espaço emocional, local de 

estudo, mas também de convívio, aberta à comunidade em que se insere. 

O propósito de concertar princípios e desejos, de identificar áreas de intervenção 

prioritária e de definir linhas de orientação estratégica, para o triénio 2021-2024, sintetiza-

se no lema: “Unir, Ensinar e Formar”. 

• UNIR para desígnios comuns, congregando esforços e vontades de toda a comunidade 

educativa, tendo em conta a heterogeneidade das escolas, das famílias e dos alunos, 

porém, garantindo igualdade de oportunidades e equidade para todos. 
 

• ENSINAR, orientando a aprendizagem dos alunos, ajudando-os a construir conceitos, 

a despertar as suas potencialidades e utilizar ferramentas digitais, para que sejam 

agentes na construção do próprio conhecimento. 

• FORMAR para o desenvolvimento integral dos alunos, de acordo com as suas 

potencialidades e anseios por forma a capacitar e produzir cidadãos competentes e 

conscientes de acordo com as suas escolhas e decisões. 
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VALORES 
O Agrupamento de Escolas de Almeida assume-se comprometido com a defesa dos 

direitos fundamentais, da dignidade do homem e do valor da pessoa humana, pois 

constituem os alicerces da liberdade, da justiça e da paz. 

Além dos valores consagrados pela Constituição Portuguesa e de todos os inerentes 

a uma Escola, o Agrupamento instituiu como valores no desenvolvimento da sua 

atividade, que simultaneamente definam a instituição e as atitudes de todos os agentes 

educativos para a prossecução da missão educativa e pedagógica, os seguintes valores: 

 

Saber- O núcleo do processo educativo é o saber. À Escola cabe a responsabilidade 

de desenvolver nos alunos a cultura científica que lhes permita compreender, tomar 

decisões e intervir na sociedade e no mundo. 

Inclusão – Considerando que a escola obrigatória é de e para todos, a Escola deve 

definir estratégias educativas integradas, destinadas a assegurar a 

igualdade de acesso e sucesso para todos; explorando as potencialidades 

de cada um de modo pleno em todos os contextos educativos; 

Exigência – Uma escola que se conheça e que com qualidade e competência possa 

implementar estratégias alicerçadas no rigor e exigência com vista a 

alcançar o sucesso.  

Transparência – Prossecução de uma escola onde impere a lealdade e o pluralismo 

de opiniões, com base no diálogo e tolerância; 

Solidariedade – Cultura de cooperação e colaboração onde impere a solidariedade e 

o altruísmo; 

Inovação – Educar exige aos profissionais a rápida adaptação a novos contextos e 

disposições, convocando o recurso de todas as competências e 

desafiando a uma constante atualização de conhecimentos e de 

estratégias e dinâmicas educativas; 

Estabilidade – Educar para um perfil de competências exige tempo e persistência indo 

de encontro do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Pretende-se que os valores subjacentes a este projeto educativo sejam partilhados 

pela comunidade escolar e que os mesmos orientem todas as ações a desenvolver. 

Queremos preparar cidadãos dotados de valores estruturantes da nossa sociedade 

e das necessárias competências que conduzam ao seu desenvolvimento integral. 

Os valores do Agrupamento assentam em três grandes áreas: 

Qualidade/Excelência, Responsabilidade e Cidadania, conforme ilustra a figura que 

apresentamos: 

Figura 4 - Esquema de valores 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO – ANÁLISE SWOT 
Potencialidades Fragilidades 

Cooperação com a autarquia; 
Colaboração com as Associações de Pais e EE; 
Projetos de natureza diversa afins com a oferta 
formativa e a formação integral dos alunos: 
Coaching, Desporto Escolar, … 
Qualidade das Instalações das Escolas do 
Agrupamento; 
Oferta de AEC diversificada no âmbito do ensino: 
Música, Expressão físico-motora e atividades 
lúdico/expressivas  
Apoio socioeconómico e reforço a alunos sempre 
que tal se justificar (suplementos alimentares); 
Multiplicidade de mecanismos de apoio à melhoria 
do sucesso escolar. 
Implementação de coadjuvações e aposta na 
vertente emocional dos alunos 
Execução de atividades com parceiros locais. 
O ensino de qualidade e de proximidade com o 
aluno, através do acompanhamento pedagógico e 
emocional de forma individualizada. 

Dificuldades em desenvolver ou adquirir hábitos e 
métodos de trabalho pelos alunos; 
Algumas situações de indisciplina; 
Desmotivação dos alunos para o trabalho escolar, 
nomeadamente no 2º e 3ºciclos do ensino básico; 
Níveis de literacias e numeracia baixo; 
Escassa participação e envolvimento dos alunos em 
clubes e projetos do Agrupamento; 
Incumprimento de regras de educação cívica pelos 
alunos, com impacto negativo no clima educativo, no 
processo de ensino-aprendizagem e nos resultados 
escolares; 
Excessiva burocratização do trabalho docente, 
“asfixiando” a necessária disponibilidade para a função 
docente propriamente dita. 

Oportunidades Ameaças 

Potenciar a página eletrónica e os meios de 
comunicação enquanto canais privilegiados, 
capazes de potenciar a imagem do Agrupamento; 
Melhoramento da rede de cooperação com 
empresas, instituições educativas e outras da área 
de abrangência pedagógica do Agrupamento; 
Cooperação estreita com a autarquia na 
implementação, organização e dinamização de 
atividades; 
Localização em ambiente aprazível;  
Insere-se numa comunidade com um património 
cultural, histórico e arquitetónico que pode ser 
explorado em termos de currículo local 
Número reduzido de alunos que permite um 
conhecimento aprofundado do perfil e situação 
sócio - académica de cada discente. 
Estabilidade do corpo docente, continuidade das 
estruturas e projetos existentes, parcerias 
estabelecidas. 

Famílias que valorizam escassamente o papel da escola; 
Inconstância socioeconómica do meio; 
Falta de envolvimento e acompanhamento de algumas 
famílias no processo educativo dos seus filhos / 
educandos; 
Sistemáticas alterações de política educativa; 
Localização geográfica periférica do Agrupamento que 
impede o acesso a ofertas culturais diversificadas; 
Baixas expectativas de grande parte dos alunos 
relativamente ao seu futuro profissional, traduzida 
numa grande apatia na construção do seu próprio 
sucesso escolar e profissional. 
Meios tecnológicos desatualizados em sala de aula. 
Dispersão da residência dos alunos. 
Divisão da comunidade educativa pelos dois polos de 
Almeida e Vilar Formoso, alicerçados num bairrismo 
histórico. 
Diversificar a oferta educativa para responder aos 
interesses e às necessidades dos alunos, estimulando a 
sua permanência no agrupamento. 
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OFERTA FORMATIVA DO AEA 
O Agrupamento de Escolas de Almeida integra: a Escola Básica e Secundária Dr. 

José Casimiro Matias, escola sede – com oferta formativa atual, desde o pré-escolar 

até ao ensino secundário e ensino profissional; a Escola Básica e Secundária de Vilar 

Formoso – com oferta formativa atual, desde o 1.ºciclo do ensino básico até ao 3º Ciclo. 

O grupamento de escolas tem-se empenhando em disponibilizar uma oferta formativa 

variada, que se adapte ao tecido social e económico do concelho de Almeida. Contudo, 

esta oferta formativa foi alvo de uma drástica redução, por força da acentuada 

desertificação local e regional. 
 

Tipologia de ensino Níveis de ensino Escolas 

Pré-escolar Jardins-de -infância Escola Básica e Secundária 

Dr. José Casimiro Matias 
 

Escola Básica e Secundária 

de Vilar Formoso 

Ensino Básico 

1º ciclo 

2ºciclo 

3ºciclo 

Cursos Científico-Humanísticos 

Ciências e Tecnologias (10.º, 11.º 

e 12.º anos) Escola Básica e Secundária 

Dr. José Casimiro Matias Línguas e Humanidades (10.º, 11.º 

e 12.º anos) 

Cursos Profissionais 

Obs.: para a qualificação inicial 

dos alunos privilegiando a sua 

inserção no mundo do trabalho e 

permitindo o prosseguimento de 

estudos 

Técnico Auxiliar de Saúde (11.º e 

12.º anos). 

 

Técnico de Restaurante e Bar 

(11.º e 12.º anos). 

 

(A área de formação varia 

conforme os interesses dos 

alunos, os recursos disponíveis e 

as contingências impostas pela 

rede escolar). 

Escola Básica e Secundária 

Dr. José Casimiro Matias 

Tabela 6 - Níveis de ensino 

De acordo com as finalidades expressas no projeto educativo, o agrupamento 

desenvolve outras atividades de complemento curricular, designadamente: 

� Atividades de enriquecimento curricular (AEC); 

� Atividades de ocupação de tempos livres – clubes e projetos. 

Tendo em conta a Portaria n.º 644-A/2015, 24 de agosto, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) são atividades de caráter facultativo e de natureza 
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eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidem, nomeadamente, no 

Agrupamento de Escolas de Almeida, nas seguintes áreas: Atividade Física e Desportiva, 

Música, Expressões, Oficinas de Leitura e Novas Tecnologias, organizadas conforme o 

quadro seguinte: 

AEC Tempo semanal 

Atividade Física e Desportiva (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 45 minutos 

Hipismo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 45 minutos 

Iniciação ao Espanhol (1.º e 2.º anos) 45 minutos 

Oficina da Leitura (1.º e 2.º anos) 45 minutos 

Oficina da Leitura (3.º e 4.º anos) 90 minutos 

Ensino da Música (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 45 minutos 

Expressão Plástica e Artística (1.º e 2.º anos) 90 minutos 

Expressão Plástica e Artística (3.º e 4.º anos) 45 minutos 

Iniciação à Programação (TIC) (3.º e 4.º anos) 45 minutos 

Tabela 7 - AEC 

Em todas as turmas do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Almeida, as AEC 

desenvolvem-se semanalmente durante sete tempos letivos de quarenta e cinco minutos 

e são enriquecedoras do currículo e das aprendizagens. 

A generalização AEC no âmbito do 1.º ciclo do ensino básico é encarada não só como 

estratégia de promoção do sucesso educativo, mas também como forma de qualificar os 

tempos de permanência das nossas crianças na escola, podendo responder 

adequadamente às necessidades das famílias. Assim, as opções relativas às atividades 

de enriquecimento curricular decorrerão da incumbência de proporcionar uma formação 

integral aos nossos alunos, da manifestação de intenções por parte da comunidade 

escolar e da gestão dos recursos humanos e materiais do Agrupamento. 
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ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA 
A educação para a cidadania, na escola, tem de concretizar em projetos 

congregadores que nasçam na sala de aula e se projetem para o exterior. A escola deve 

assentar as suas práticas em valores e princípios de cidadania, claramente enunciados 

no Projeto Educativo, de forma a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das 

decisões que afetam a vida de todos os membros da comunidade escolar. A diversidade 

de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à 

aplicação em experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma 

adequada a cada nível de educação e ensino. As aprendizagens na disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no desenvolvimento de competências 

cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, sustentadas no currículo e desenvolvidas 

num ciclo contínuo e em progressão de reflexão - antecipação - ação em que os alunos 

aprendem através de desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, 

e tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu 

futuro individual como coletivo. Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e 

Desenvolvimento devem ser interligados, tendo na base uma visão holística da pessoa 

e seguindo a visão estratégica delineada no Projeto Educativo. Os domínios previstos na 

Estratégia Nacional são abordados “teoricamente”, mas postos em prática, desde logo 

no espaço escola / recreio. É inconcebível falar em direitos humanos e respeito pelo 

outro se esse valor não for espelhado dentro da comunidade escolar. Para a 

concretização de todos os projetos conta-se com a colaboração de todos os parceiros a 

nível concelhio e a nível nacional referidos no Projeto Educativo.  
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VISÃO ESTRATÉGICA 

O Agrupamento de Escolas de Almeida tem como visão estratégica, constituir-se 

como uma instituição de referência, apostando numa gestão de proximidade e onde 

impere o sentido ético de serviço público. 

Para que tal aconteça apostar-se-á no desenvolvimento de uma cultura de eficiência 

e eficácia ao nível da organização, da administração e pedagógico, cimentada pela 

planificação estratégica de uma organização que se quer flexível e baseada numa gestão 

eficiente, participada e transparente. 

O agrupamento ambiciona assumir-se cada vez mais, como espaço propício à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, permitindo que os alunos 

construam as literacias que os preparem para os desafios de uma sociedade intercultural 

e cada vez mais digital. Por via disso, o AEA estará permanentemente desperto para o 

mundo em que a tecnologia impera nas nossas vidas e os meios digitais são ferramentas 

que permitem chegar a todos com eficiência e celeridade. 

O documento que se apresenta, veicula uma visão de futuro para o AEA, delineando 

um conjunto de Princípios Orientadores (PO) da ação, eminentemente pragmáticos, face 

aos condicionalismos internos e externos previamente identificados. A conjugação 

desses fatores aliada a uma reflexão intensa possibilitou a definição do seguinte conjunto 

de princípios orientadores (PO): 

PO1- Unidade e coesão do Agrupamento de Escolas de Almeida 
A cultura e identidade de uma escola está intimamente relacionada com as pessoas 

e as ligações que estas estabelecem e outrossim, com o conjunto de procedimentos que 

ali se adotam, que conjuntamente passam a ser a forma como se vive a escola. Pretende-

se, pois, que o AEA seja uma instituição com cultura própria, que cruze a cultura e o 

contexto local com a cultura global, convocando esforços para que toda a comunidade 

escolar partilhe a mesma visão de prossecução da qualidade e da excelência. 
 

PO2- Promoção do sucesso educativo e da qualidade das aprendizagens  

Considerando que os alunos constituem o cerne da atividade de uma escola, ao AEA 

compete diligenciar para o sucesso educativo de todos os seus alunos. Assim, além da 

continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido, foram identificados dois domínios 

em que urge intervir, a saber, melhorar o desempenho dos alunos quer em termos de 

mailto:agrupamentodeescolasde.almeida@gmail


Agrupamento de Escolas de Almeida Projeto Educativo  
 

Página 28 de 43 

x Av. Prof. Dr. José Pinto Peixoto,  6350-238  Almeida   x Tel: 271574112   x Fax: 271574709   xEmail:  agrupamentodeescolasde.almeida@gmail. 

avaliações externas, quer em termos das aprendizagens significativas e 

contextualizadas apostar no reforço da convergência pedagógica, quer ao nível da 

definição de critérios de avaliação, quer nas práticas pedagógicas, ainda carentes de 

aceitação e interiorização por todos os intervenientes. 

A principal prioridade do AEA centrar-se-á no sucesso escolar. Por essa via, constitui-

se como principal obrigação da instituição, criar as condições para que todos os alunos, 

em condições de igualdade, tenham um percurso escolar regular que os capacite para 

serem bem-sucedidos, quer na prossecução dos seus estudos, quer no mundo laboral. 

 

PO3- Valorização das pessoas  

As mudanças escolares e sociais, ainda que sejam influenciadas pelas decisões da 

tutela e fruto da conjuntura político-económica, nem sempre se subordinam aos ritmos e 

condições estabelecidas ou seguem as regras impostas. A realidade diz-nos que a 

simples alteração de regras formais não muda, de per si, as realidades escolares. 

Os modelos que vão sendo decretados constituem, sobretudo, uma matriz de atuação 

global, permitindo o exercício de uma intervenção autónoma. Tendo presente que o 

modelo de gestão resulta de uma construção social, de natureza plural, dinâmico, 

construído e reconstruído pelos atores envolvidos (Lima, 2004), na expansão e reforço 

da autonomia relativa, as lideranças desempenham papel fundamental. Esta deverá ser 

forte, democrática e flexível, abrindo espaço para a participação de todos, mas 

assumindo as responsabilidades previstas nos múltiplos normativos legais. Com tal 

liderança, será exequível organizar e gerir o AEA numa perspetiva humanista e orientada 

para a ação e para os resultados. 

A correta gestão dos recursos humanos deverá por isso, assentar no equilíbrio de três 

vetores basilares: a rentabilização das competências e capacidades de cada um, 

assentes na equidade e nos enquadramentos legais. 

 

PO4- Gestão patrimonial, financeira e administrativa racional, eficaz e eficiente  
Gerir passa também por mobilizar recursos e aproveitar sinergias construídas com a 

comunidade. As medidas de gestão e mobilização de recursos financeiros merecem uma 

atenção constante, com o objetivo de libertar meios e estabelecer parcerias que 

promovam a melhoria das condições físicas e materiais da escola. 

mailto:agrupamentodeescolasde.almeida@gmail


Agrupamento de Escolas de Almeida Projeto Educativo  
 

Página 29 de 43 

x Av. Prof. Dr. José Pinto Peixoto,  6350-238  Almeida   x Tel: 271574112   x Fax: 271574709   xEmail:  agrupamentodeescolasde.almeida@gmail. 

PO5- Reforço do papel e da autonomia do AEA no contexto local, nacional e 
internacional  

A escola tem de ser uma verdadeira comunidade educativa aberta, ambicionando 

mobilizar o conjunto dos atores sociais e profissionais em torno de um projeto comum. 

Na comunidade educativa interagem uma multiplicidade de agentes, que vão desde as 

empresas, as associações culturais até às estruturas do poder local (autarquia e 

freguesias), passando incontornavelmente pelas famílias. A crescente atenção e 

valorização da relação com outros atores do contexto educativo revela como esta 

interação é fundamental na construção do processo educativo. Este princípio orientador 

da ação visa, por um lado, aumentar a participação das famílias na escola, e numa outra 

vertente, promover ações que integrem, de facto, a escola na comunidade e nas 

intrincadas, mas ricas ligações com as associações, as estruturas de poder local, 

empresas e demais agentes. 

Tendo por base os princípios orientadores da ação, é exequível traçar um plano 

estratégico, assente na visão, missão e nos valores delineados. O plano estratégico que 

seguidamente se anuncia, desenvolve-se em torno de cada um dos princípios 

orientadores da ação já referidos, apresentando-se os objetivos, o conjunto de 

estratégias/ações, metas e indicadores que os pretendem operacionalizar. 
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AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Princípios 
orientadores 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
Operacionais 

Ações 
Estratégicas Metas Indicadores 

PO1 

Unidade e 
coesão do 
AEA 

OE1.1 
Desenvolver ações que 
promovam o sentimento 
de pertença e de união 
do Agrupamento de 
Escolas de Almeida. 

OP1.1.1 
Promover atividades 
que envolvam a 
comunidade escolar 
em torno de um 
objetivo comum. 

Promoção de 
convívios e 
atividades culturais.  

Realizar 1 encontro por ano 
escolar envolvendo Pessoal 
Docente e Pessoal Não 
Docente.  

Envolver 1 encontro por ano 
escolar envolvendo a 
Comunidade Educativa. 

Nº de atividades 
desenvolvidas 

OE1.2  
Fomentar a participação 
alargada na 
(re)formulação dos 
documentos 
estruturantes do AEA, 
como forma de incitar 
práticas de “democracia 
participativa”. 

OP1.2.1 
Atualizar os 
documentos 
estruturantes do 
Agrupamento de 
Escolas de Almeida.  

Atualização e 
simplificação de 
outros documentos 
orientadores do 
AEA. 
Monitorizar a 
execução dos 
documentos 
estruturantes. 

Realização de 1 encontro 
anual para apresentação do 
grau de execução do presente 
Projeto Educativo, envolvendo 
os elementos do Conselho 
Pedagógico e do Conselho 
Geral, debatendo as medidas 
a implementar no ano letivo 
seguinte. 

Nº de documentos 
estruturantes 
elaborados/atualizados/ 
simplificados  

N.º de entidades e 
estruturas envolvidas  

Relatório ou ata da ou das 
reuniões 

OE1.3 
Promover uma cultura de 
autoavaliação e 
autorregulação da 
Escola. 

OP1.3.1  
Desenvolver práticas 
sistemáticas de 
autoavaliação. 

Criação de equipas 
de trabalho; 

Criação, divulgação 
e aplicação de 
instrumentos de 
registo/análise. 

Envolvimento de entre 70% a 
80% dos elementos da 
Comunidade Educativa nos 
processos de autoavaliação. 

Nº de domínios 
autoavaliados. 

OP1.3.2  
Desenvolver práticas 
sistemáticas de 
monitorização das 
atividades e medidas 
implementadas. 

Monitorização do 
trabalho 
desenvolvido pelas 
estruturas de 
supervisão 
pedagógica. 

Todas as medidas 
implementadas devem ser 
objeto de monitorização. Nº de medidas 

monitorizadas. 
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Princípios 
orientadores 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO2 

Promoção do 
sucesso 
educativo e da 
qualidade das 
aprendizagens 

OE2.1  

Melhorar o desempenho 
académico aumentando 
os níveis de sucesso 
bem como a qualidade. 

OP2.1.1  
Promover um ambiente de 
aprendizagens que 
permita o 
desenvolvimento de 
competências seguindo o 
PASEO. 

Promoção da qualidade e 
rigor do ensino. 

Valorização do papel do 
diretor de turma como 
promotor de sucesso 
escolar. 

Continuação da 
implementação das 
assessorias pedagógicas.  

Consolidação da 
execução do Programa 
de Mentoria e do Apoio 
Tutorial Específico 
(ATE). 

60% dos alunos do ensino 
básico apresentam níveis 
superiores a 3 ou BOM; 

65% dos alunos do ensino 
básico, transitam nos anos 
intermédios, não têm nenhum 
nível inferior a 3; 

50% dos alunos que concluem 
o ensino secundário têm média 
igual ou superior a 14. 

Percentagem de 
alunos com níveis 
superiores a 3. 

Percentagem de 
alunos que 
transitaram sem 
negativas. 

Percentagem de 
alunos com média 
superior a 14. 

OP2.1.2  
Organizar o trabalho 
docente de modo a criar 
condições para o 
desenvolvimento de 
atividades promotoras de 
sucesso escolar. 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO2 

Promoção do 
sucesso 
educativo e da 
qualidade das 
aprendizagens 

OE2.2 

Melhorar os resultados 
da avaliação externa  

OP2.2.1  
Monitorização do 
progresso dos alunos em 
função da análise 
comparativa entre os 
resultados obtidos na 
avaliação interna e os 
resultados nos exames 
nacionais. 
 
OP2.2.2  
Melhorar a aprendizagem 
dos alunos nas disciplinas 
sujeitas a exame 
nacional.  

OP2.2.3  
Obter resultados 
progressivamente 
aproximados às médias 
nacionais. 

Reforço das 
aprendizagens nas 
disciplinas sujeitas a 
exame e provas de 
aferição através de 
Centros de Aprendizagem. 

Manter o Centro de Apoio 
à Aprendizagem, com os 
seus vários núcleos (SPO, 
Biblioteca, Clubes), como 
estrutura agregadora dos 
recursos humanos e 
materiais, dos saberes e 
competências da escola.  

Promoção das literacias, 
através da dinamização de 
atividades específicas, 
junto da comunidade 
escolar e educativa, 
nomeadamente pelas 
Bibliotecas Escolares e 
pela mobilização do 
Referencial Aprender com 
a Biblioteca Escolar 

 

Incrementar a taxa de 
transição/aprovação com 
classificação positiva nas 
disciplinas objeto de avaliação 
externa 

Distância do sucesso 
do AEA para o valor 
nacional 

Distância da 
Classificação média 
para o valor nacional 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO2 

Promoção do 
sucesso 
educativo e da 
qualidade das 
aprendizagens 

OE2.3 

Integrar o processo de 
avaliação das 
aprendizagens no 
processo de 
ensino/aprendizagem 

OP2.3.1  
Consolidar a utilização de 
técnicas e instrumentos de 
avaliação diversificados, 
de acordo com as 
metodologias e a natureza 
das aprendizagens e 
numa perspetiva 
formativa; 

OP2.3.2  
Definição conjunta de 
atividades/estratégias/práti
cas e pedagógicas de 
avaliação formativa; 

OP2.3.3  
Sistematizar a utilização 
dos dados da avaliação 
externa no planeamento 
do processo de 
ensino/aprendizagem. 

Diversificação dos 
instrumentos e técnicas de 
avaliação 

Consolidar a perspetiva 
formativa da avaliação 

Diversificar a utilização de 
instrumentos/técnicas de 
avaliação diferentes 

Critérios de avaliação  
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO2 

Promoção do 
sucesso 
educativo e da 
qualidade das 
aprendizagens 

OE2.4 
Promover uma Escola de 
Sucesso, criando 
projetos e opções 
diversificadas de 
organização da Escola e 
dos horários dando 
maior centralidade às 
necessidades dos 
alunos. 

OP2.4.1  

Promover a adesão a 

projetos nas áreas 

pedagógica, científica e 

desportiva a nível nacional 

e internacional. 

Implementação de ações 

educativas determinantes 

para o desenvolvimento 

das áreas de competência 

consignadas no PASEO. 

Dinamizar entre 20% a 25% os 
projetos pedagógicos em 
articulação intra e 
interdepartamental, em cada 
ano escolar. 

Atividades que 
valorizem a 
aprendizagem não 
formal. 

OE2.5  
Promover a educação e 
a formação das crianças 
e jovens no contexto de 
uma cidadania 
consciente e plena. 

OP2.5.1  

Organizar ações no 
âmbito da educação para 
a cidadania, que envolvam 
toda a comunidade 
educativa. 

Realização de ações no 

âmbito da educação para a 

cidadania. 

Desenvolver entre 60% a 80% 
de atividades do Plano Anual 
de Atividades relacionadas com 
a Educação para a Cidadania, 
em cada ano escolar. 

Nº de ações 
realizadas com 
avaliação positiva.  

Nível de satisfação da 
comunidade escolar. 

OE2.6  
Harmonizar critérios e 
instrumentos de 
avaliação por anos de 
escolaridade e 
disciplinas 

OP2.6.1  
Harmonização de critérios 
e de procedimentos 
conjuntos e de trabalho 
mais articulado e 
colaborativo entre todos os 
docentes para a promoção 
da inclusão 
 

OP2.6.2  
Constituição de equipas 
de trabalho com funções 
específicas na área de 
apoio à aprendizagem e à 
inclusão. 

Partilha de boas práticas 
que promovam a melhoria 
das aprendizagens; 
 
Articulação com equipas 
multidisciplinares, 
instituições parceiras 
locais, Associação de Pais, 
bem como a Associação 
de Estudantes e outros 
alunos em projetos de 
promoção de disciplina 
com os seus pares. 

Produzir e aplicar, no mínimo, 
um instrumento de avaliação 
comum por disciplina e ano de 
escolaridade 

Produzir e aplicar, no mínimo, 
dois instrumentos de avaliação 
comuns por disciplina e ano de 
escolaridade. 

Número de 
instrumentos de 
avaliação comuns 
aplicados por 
disciplina e ano. 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO3 

Valorização das 
pessoas  

OE3.1 

Criar melhores 
condições de trabalho 
para todos os 
profissionais, incluindo a 
formação para o 
desenvolvimento 
profissional. 

OP3.1.1  
Identificação anual das 
prioridades de formação e 
elaboração de um plano; 

OP3.1.2  
Monitorizar a qualidade e 
o cumprimento do 
desempenho de forma 
dialogante; 

OP3.1.3  
Corresponsabilizar o 
pessoal docente e não 
docente na elaboração e 
execução dos planos de 
ação. 

Valorização da formação 
interna e dos formadores 
internos. 

Realizar 1 sessão de 
autoformação e ou formação 
em cada departamento ou 
interpares, em cada ano 
escolar; 

Realizar 1 ação de formação 
por ano tendo em conta as 
necessidades diagnosticadas 
pelo Conselho Pedagógico, em 
cada ano escolar. 

Nº de iniciativas 
desenvolvidas; 

Nº de participantes; 

Grau de 
envolvimento na 
elaboração e 
execução dos planos 
de ação ; 

Grau de satisfação. 

OE3.2  

Aumentar o número de 
professores que, no 
processo de ensino-
aprendizagem, recorrem 
a tecnologias digitais e 
novos ambientes de 
aprendizagem. 

OP3.2.1  
Organizar o trabalho de 
sala de aula, envolvendo 
os alunos em atividades 
motivadoras e 
diversificadas que 
proporcionem 
oportunidades de 
sucesso. 

 

 

Aplicação do Plano de 
Capacitação Digital de 
Professores, de forma a 
garantir a aquisição das 
competências necessárias 
ao ensino/aprendizagem. 

70% dos professores utilizam 
tecnologias digitais e trabalham 
em novos contextos de 
aprendizagem. 

Nº de docentes que 
utilizam tecnologias 
na sala de aula. 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO3 

Valorização das 
pessoas 

OE3.3 
Valorização da Escola 
por parte das Famílias. 

OP3.3.1  
Colaborar com as famílias 
no sentido de as 
consciencializar da 
importância da escola 
para o futuro dos seus 
filhos; 

OP3.3.2  
Partilhar com os 
representantes dos pais e 
dos alunos a construção/ 
reformulação dos 
documentos estruturantes 
do Agrupamento; 

OP3.3.3  
Realizar ações lúdico-
formativas com a 
associação de pais e 
alunos. 

Ações de sensibilização 
de tipo grupal para reflexão 
e discussão de temáticas 
ligadas à educação 
parental; 

Apoio a projetos ou 
atividades que reforcem a 
relação escola – família; 

Reforço do contato de 
proximidade com a família. 

Realizar 2 encontros com os 
Pais e Encarregados de 
Educação, para cada 
estabelecimento; 

Dinamizar 1 ação de 
capacitação dos Pais e 
Encarregados de Educação, 
dos alunos do 5.º ao 12.º ano, 
para a necessidade de 
valorizarem a formação, em 
cada ano escolar. 

Nº de sessões;  

Nº de participantes; 

Nº e grau de 
satisfação dos 
projectos; 

Nº de reuniões e de 
participantes. 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO4 

Gestão 
patrimonial, 
financeira e 
administrativa 
racional, eficaz e 
eficiente  

OP4.1  
Promover estratégias de 
afetação dos recursos 
físicos e materiais do 
AEA prosseguindo os 
princípios da equidade, 
transparência e 
racionalização. 

OP4.1.1  

Promover o recurso às 
tecnologias de informação 
e comunicação; 

OP4.1.2  
Melhorar continuamente a 
adaptação dos recursos 
materiais para conseguir 
uma maior proficiência 
digital e qualidade do 
trabalho desenvolvido no 
Agrupamento. 

Aquisição de 
equipamentos e materiais; 

Criação de novos espaços 
ou rentabilização dos 
existentes nas duas 
escolas do Agrupamento. 

Nº de equipamentos 
adquiridos. 

Nº de espaços 
criados ou 
rentabilizados. 

O.P4.2 
Concretizar uma linha de 
gestão equilibrada dos 
recursos financeiros. 

OP4.2.1  
Gerir eficientemente os 
orçamentos pertencentes 
ao AEA. 

Criação/adoção de 
modelos de gestão 
administrativa e de 
controlo orçamental 
eficazes e transparentes. 

90% de itens concretizados. Nível de satisfação 
da comunidade. 

PO5 

Reforço do papel 
e da autonomia 
do AEA no 
contexto local, 
nacional e 
internacional  

OE5.1 
Diversificar as parcerias 
com grupos de interesse 
externos, nacionais e 
internacionais, e 
sustentar as existentes. 

OP5.1.1  
Diligenciar projetos em 
parceria com a 
comunidade; 
 

OP5.1.2 
Envolver a comunidade 
nas dinâmicas da escola. 
 
 
 
 

Desenvolvimento de 
atividades organizadas 
para e pelos parceiros. 

Manter em cada ano escolar, o 
número de parceiros nacionais 
/internacionais. 

 
 
 
 
Nº de Parcerias 
Protocolos. 
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Princípios 
orientadores Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais Ações Estratégicas Metas Indicadores 

PO5 

Reforço do papel 
e da autonomia 
do AEA no 
contexto local, 
nacional e 
internacional 

OE5.2  
Estimular valores e 
atitudes que promovam 
a interação e o 
desenvolvimento da 
comunicação e relações 
interpessoais da 
Comunidade Educativa. 

OP5.2.1 
Melhorar as relações 
interpessoais, tornando-as 
enriquecedoras, entre 
todos os elementos da 
comunidade educativa. 

Procura de respostas 
adequadas aos problemas 
dos alunos e da 
comunidade. 

Alcançar uma média de 4, 
numa escala de 1 a 5 (5 nível 
superior), de satisfação da 
Comunidade Educativa, em 
cada ano escolar. 

Resultado dos 
inquéritos à 
Comunidade 
Educativa 

OE5.3  
Reconhecer o papel 
fundamental da 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação em contexto 
do AEA. 

OP5.3.1 

Envolver ativamente a 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação na vida escolar. 

Desenvolvimento de 
atividades organizadas 
para e pela Associação de 
Pais e Encarregados de 
Educação. 

Reunir 1 vez por período a 
Direção com a Associação de 
Pais e Encarregados de 
Educação para refletir, discutir 
e encontrar soluções para o 
melhoramento do AEA, em 
cada ano escolar; 

Realizar entre 5% a 7% das 
atividades do AEA em parceria 
com Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, 
em cada ano escolar. 

Nº de atividades 
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 

O Projeto Educativo (PE), sendo um documento de planeamento estratégico 

abrangente e de longo prazo, distingue-se dos documentos de planificação que estão 

destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos. 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o 

Projeto Educativo deve prever momentos de avaliação intermédia, no sentido de 

estabelecer os necessários reajustamentos, a uma avaliação anual e final, a ocorrer no 

término da sua vigência. 

A monitorização anual e a avaliação final da execução do Projeto Educativo serão 

realizadas pela comunidade educativa, através de um instrumento de autoavaliação a 

conceber e aplicar pela Equipa de Autoavaliação. 

Fundamentalmente, a informação contida nos relatórios de monitorização e de 

avaliação final deverá refletir sobre a qualidade da execução do projeto, verificar se os 

objetivos e as metas traçadas foram atingidos, e se confirmou melhoria do sucesso dos 

alunos e, consequentemente, a melhoria do serviço educativo prestado. 

Os resultados, conclusões e recomendações destes processos serão apreciados pelo 

Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral, tendo em vista a revisão do Projeto 

Educativo.  

Paralelamente, serão concebidos e aplicados mecanismos de autoavaliação da 

execução dos planos que operacionalizam este projeto. 

Será divulgado no portal do AEA e cada escola do agrupamento terá em sua posse o 

documento, em suporte de papel, para consulta. Todos os anos letivos será feita a 

apresentação das linhas gerais do projeto junto dos elementos novos dos diferentes 

setores da comunidade educativa e serão relembrados/atualizados os objetivos e as 

metas. 

É desejável que todos, alunos e respetivas famílias, pessoal docente e não docente e 

parceiros, se apropriem deste documento de referência para o AE, contribuindo para 

uma ação concertada e coerente de todos os agentes educativos. 

Nesta medida, a avaliação do projeto será realizada nas vertentes qualitativa e 

quantitativa, de forma contínua e periódica, no final de cada ano letivo, assim como no 

final da sua vigência, de modo a compreender os progressos e as fragilidades, numa 

perspetiva cujo enfoque seja a melhoria e aperfeiçoamento. Desta análise deverá 
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resultar um relatório cuja informação servirá como ponto de partida à elaboração do 

Projeto Educativo subsequente. 

Sem prejuízo das Competências do Conselho Geral previstas na alínea c), do ponto1, 

do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com redação dada pelo do 

Decreto-Lei n. º137/2012, de 2 de julho, a avaliação do Projeto Educativo será feita em 

articulação com a Equipa de Avaliação interna. Os relatórios resultantes serão dados a 

conhecer ao Conselho Geral.  

A avaliação do Projeto Educativo visa medir o grau de realização das ações, objetivos 

e estratégias consumadas. Só desta forma poderemos verificar as metas e objetivos 

alcançados e melhorar/aperfeiçoar o projeto durante a sua vigência. Desta feita, 

apresentamos o explanado anteriormente no seguinte esquema, apresentando os 

critérios, a sua definição, as questões que lhes subjazem, as modalidades e instrumentos 

de avaliação: 

 

Figura 6-Esquema avaliação PE 

A avaliação do Projeto Educativo será realizada nas vertentes qualitativa e 

quantitativa, de forma contínua e periódica, no final de cada ano letivo, assim como no 

Critérios

Relevância

Coerência

Eficácia

Impacto

Em que 
consiste?

Avaliar em que medida os 
objetivos estabelecidos 

contribuem para resolver o 
problema

Avaliar em que medida a 
cadeia de objetivos se 

articula numa progressão 
lógica e coerente

Avaliar em que medida os 
resultados previstos no PE 
foram atingidos e quais os 
desvios verificados e sua 

justificação

Avaliar em que medida o 
ojetivo central do PE foi 

alcançado

Questão 
orientadora

Os objetivos coontribuem 
para resolver as 
fragilidades do 

Agrupamento identificadas 
no PE?

Os objetivos estão bem 
hierarquizados?

Os objetivos estratégicos 
do PE foram alcançados?

Quais os desvios 
verificados?

Porquê?

Qual o impacto que o PE 
tem a nível 

socioeconómico e escolar?
Quem beneficiou do PE?

Modalidade 
de Avaliação

Avaliação Diagnóstica
Avaliação sumativa 

intermédia

Avaliação: Diagnóstica
Formativa

Sumativa intermédia

Avaliação: Formativa
Sumativa Intermédia

Final

Avaliação: 
Sumativa intermédia e final

Instrumentos 
de Avaliação

Questionários
Grupos de trbalho

Relatórios de avaliação e 
monitorização

Questionários
Grupos de trbalho

Relatórios de avaliação e 
monitorização

Questionários
Grupos de trbalho

Relatórios de avaliação e 
monitorização

Questionários
Grupos de trbalho

Relatórios de avaliação e 
monitorização
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final da sua vigência, de modo a compreender os progressos e os obstáculos e a 

perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas.  

Cabe à Direção e à equipa de avaliação interna a responsabilidade de avaliar a 

atividade do Agrupamento.   

A avaliação do Projeto Educativo consubstanciar-se-á num relatório cuja informação 

servirá para a elaboração do Projeto Educativo seguinte. 
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