AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO
SESIMBRA

PROJETO EDUCATIVO
TRIÉNIO 2014-2017

“POR UMA ESCOLA INCLUSIVA COM QUALIDADE”

Projeto Educativo

“O mínimo que se exige de um educador é que seja
capaz de sentir os desafios do tempo presente, de
pensar a sua ação nas continuidades e mudanças do
seu trabalho pedagógico, de participar criticamente na
construção de uma escola mais atenta às realidades
dos diversos grupos sociais.”

António Nóvoa
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INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo surge como um instrumento que possibilita a definição e a formulação
das estratégias que vão fazer do Agrupamento o espaço organizacional onde se decidem os
desafios educativos, funcionando como fator impulsionador da sua autonomia.
O enquadramento normativo do Projeto Educativo formaliza-se designadamente no Decreto
Lei nº43/89, de 3 de fevereiro, onde pode ler-se: "A autonomia da escola concretiza-se na
elaboração de um projeto educativo próprio, constituído e executado de forma participada, dentro
de princípios de responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação às
características e recursos da comunidade em que se insere"; e também no Decreto Lei nº
75/2008, de 22 de abril, alterado pelos decretos nº224/2009, de 11 de setembro e nº137/2012, de
2 de julho, onde pode ler-se no artigo 9º: ”o Projeto Educativo é o documento que consagra a
orientação educativa do Agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração
e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas
e as estratégias segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa”.
Neste contexto o Projeto Educativo apresenta-se como um documento fundamental da
política interna do Agrupamento cuja finalidade é definir as suas principais linhas orientadoras,
dentro do quadro nacional das politicas educativas e, simultaneamente, mediante o envolvimento
dos diversos parceiros, em função do contexto em que se insere e no quadro da sua autonomia,
redefinir a sua missão e objetivos, organizando de forma sistemática o desenvolvimento das suas
atividades, visando criar uma identidade e uma imagem próprias para o novo Agrupamento, de
modo a garantir a especificidade e a qualidade do serviço educativo público prestado.
A presente proposta de Projeto Educativo resulta fundamentalmente da avaliação dos dois
projetos educativos anteriores quer do extinto Agrupamento de Escolas do Castelo quer da Escola
Secundária de Sampaio, assim como dos processos de avaliação externa realizados pela IGE às
duas unidades orgânicas, e procura incorporar quer o Projeto de Intervenção do Diretor,
apresentado ao Conselho Geral no respetivo processo eleitoral, quer o Contrato de Autonomia
celebrado com o MEC em outubro de 2013.
A submissão deste documento à discussão pública através da página eletrónica do
Agrupamento e a realização de reuniões parcelares do grupo responsável pela sua elaboração,
com os Delegados de Turma, com os representantes dos Pais e Encarregados de Educação, com
os Assistentes Técnicos e Operacionais e com os Departamentos Curriculares, tendo em vista
ouvir sugestões e propostas de alteração, asseguram a participação de toda a comunidade
educativa na sua construção coletiva.
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1.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E DO MEIO ENVOLVENTE

1.1.

A SITUAÇÃO FÍSICA E GEOGRÁFICA

A Área Metropolitana de Lisboa é constituída por 18 concelhos e nela podemos encontrar
a maior concentração populacional do país. De acordo com os dados do último recenseamento
geral da população residiam na AML, em 2011, cerca de 2 821 876 habitantes (cerca de ¼ da
população portuguesa), dos quais 19,4% na cidade de Lisboa.
O concelho de Sesimbra, embora grande em área, é um dos menos populosos da AML,
sendo constituído por três freguesias: a freguesia de Santiago que abrange apenas a vila e é a
menos populosa com 4785 habitantes; a freguesia do Castelo, a maior em área, que abrange a
maior parte dos aglomerados populacionais da zona rural que se situam nas proximidades da vila
e tem 18172 habitantes; a freguesia da Quinta do Conde, a mais recente e a mais populosa, com
25549 habitantes, situa-se no extremo oposto à sede do concelho (cerca de 20 Km de distância).
Esta última freguesia deve a sua existência à especulação imobiliária que se deu a partir dos
anos 70 do Século XX, começando primeiro pela chamada construção clandestina, mas que hoje
em dia devido à proximidade de importantes eixos rodoviários e ferroviários, constitui a maior
concentração urbana do concelho. O território educativo onde se situa o Agrupamento abrange
apenas as duas primeiras e mais antigas freguesias do concelho, pois devido à distância e à
inexistência de transportes, a freguesia da Quinta do Conde apenas contribui com alguns alunos
para o ensino secundário.
1.2.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Em 2011, a proporção de jovens (cidadãos entre os 0 e os 14 anos) residentes no território
educativo (14,8%) é ligeiramente inferior à do concelho (17,4%) e mesmo à média nacional
(14,9%). Quanto à proporção de idosos (cidadãos com mais de 65 anos) residentes no território
educativo (19,9%) é bastante superior à do concelho (15,7%) e à média nacional (16,3%).
População residente em Portugal, na Área Metropolitana de Lisboa, no concelho e no território educativo por idades.

IDADES

PORTUGAL

AML

CONCELHO

TERRITÓRIO

0 A 14 ANOS

1 572 329

14,9%

437 881

15,5%

8 615

17,4%

3 531

14,8%

15 A 24 ANOS

1 147 315

10,9%

295 043

10,5%

5 042

10,2%

2 339

9,8%

25 A 64 ANOS

5 832 472

55,2%

1 575 110

55,8%

28 092

56,8%

13 270

55,5%

65 ANOS OU MAIS

2 010 064

19,0%

513 842

18,2%

7 751

15,7%

4 754

19,9%

TOTAL

10 562 178

100%

2 821 876

100%

49 500

100%

23 894

100%

(INE,2012)

Em 2011, a capacidade do concelho de atrair população de outras regiões, (12,95%), era
muito superior à capacidade que o país, no seu todo, detinha para atrair população (6,4%) ou
mesmo que a AML no seu todo (9,2%), já que se trata de uma área onde a proximidade de
Lisboa, a beleza paisagística, as zonas balneares e a qualidade de vida que proporciona
funcionam como fator determinante. O número de estrangeiros a viverem no país diminuiu
significativamente nos últimos 10 anos e particularmente na AML onde reduziu para menos de
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metade, verificando-se também no concelho essa mesma tendência. O número de estrangeiros
a viverem no concelho em 2011 (1,87%) não era particularmente significativo comparado com o
que acontecia na AML (2,97%) ou em alguns concelhos vizinhos (onde era superior).
População residente em Portugal, na Área Metropolitana de Lisboa e no concelho por nacionalidades (%).

OUTROS NA

ÁFRICA

EUROPA

PALOPS

0,85

0,21

97,03

0,65

98,13

0,75

PORTUGUESA

U. EUROPEIA

PORTUGAL

97,96

A. M. LISBOA
CONCELHO

BRASIL

OUTROS

0,26

0,42

0,26

0,14

0,79

0,93

0,45

0,15

0,14

0,59

0,24

(INE, 2012)

Apenas o número relativo de brasileiros a viverem no concelho era superior à média
nacional, destacando-se também o número relativo reduzido de provenientes dos PALOPS
(0,14%) comparado com o que se verificava na Área Metropolitana de Lisboa (0,79%) e em
alguns concelhos vizinhos onde essa taxa era superior.
Nível de ensino concluído pela população residente em Portugal, na Área Metropolitana de Lisboa e no concelho (%).

PORTUGAL
POPULAÇÃO COM NENHUM NÍVEL DE

AML

CONCELHO

8,5

7,5

8,8

2,5

2,6

2,7

29,8

24,1

25,2

10,4

8,3

9,5

15,7

16,0

17,4

17,6

20,5

22,2

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

15,4

21,0

14,2

TAXA DE ANALFABETISMO

5,2

3,2

3,7

ESCOLARIDADE AINDA CONCLUÍDO

POPULAÇÃO

COM FREQUÊNCIA DA EDUCAÇÃO

PRÉ-ESCOLAR

POPULAÇÃO COM APENAS O PRIMEIRO CICLO DO
ENSINO BÁSICO COMPLETO

POPULAÇÃO COM APENAS O SEGUNDO CICLO DO
ENSINO BÁSICO COMPLETO

POPULAÇÃO COM APENAS O TERCEIRO CICLO DO
ENSINO BÁSICO COMPLETO

POPULAÇÃO COM APENAS O ENSINO DE NIVEL
SECUNDÁRIO COMPLETO

POPULAÇÃO COM PELO MENOS UM CURSO DE

(INE, 2012)

Analisando a tabela anterior e tendo em conta os dados relativos aos censos de 2001 e
2011, verifica-se que no concelho, em apenas dez anos, houve um ganho substancial em termos
dos níveis educacionais da população, porém no que toca à educação de nível superior, o
concelho apresenta ainda uma taxa muito baixa tendo em conta a taxa verificada no conjunto da
AML em que está inserido e mesmo uma taxa inferior à que se verifica a nível nacional.
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2.

CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

O Agrupamento de Escolas de Sampaio foi criado em julho de 2012 e resultou da agregação da
Escola Secundária de Sampaio com o extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, passando a
integrar, a partir do ano letivo de 2013/2014, cinco estabelecimentos de ensino e/ou educação
pré-escolar, a saber:
•

Escola Básica de Sampaio com 1ºciclo e Jardim de Infância;

•

Escola Básica da Cotovia com 1ºciclo e Jardim de Infância;

•

Escola Básica do Zambujal com 1ºciclo;

•

Escola Básica do Castelo com 2º e 3º ciclos;

•

Escola Secundária de Sampaio com 3º ciclo e secundário.

O Agrupamento adotou a Escola Secundária de Sampaio como escola sede e no que respeita à
localização dos outros estabelecimentos, embora dispersos, situam-se relativamente perto da
escola sede: a Escola Básica nº1 do Zambujal, a mais afastada, encontra-se a menos de 5 Km de
distância, a Escola Básica da Cotovia a cerca de 1 Km e as Escolas Básicas de Sampaio e do
Castelo ficam ao lado da escola sede.
Como se pode concluir pela tipologia dos estabelecimentos escolares, o Agrupamento abrange a
educação pré-escolar e todos os níveis de ensino até ao ensino secundário. Por opção, na Escola
Básica do Castelo funcionam o 2º ciclo e os 7º e 8º anos do 3º ciclo do ensino básico e, na Escola
Secundária de Sampaio, funcionam o 9º ano do 3º ciclo do ensino básico bem como o ensino
secundário.
A par da oferta do ensino regular, nos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, e de todos os cursos
científicos-humanísticos no ensino secundário (Ciências e Tecnologias; Ciências Sócioeconómicas; Línguas e Humanidades e Artes Visuais), o Agrupamento oferece, no presente ano
letivo, Percursos Curriculares Alternativos, Cursos Vocacionais e uma turma PIEF, nos 2º e 3º
ciclos do ensino básico, e quatro diferentes cursos profissionais no ensino secundário (Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos; Comunicação, Marketing, Relações Públicas e
Publicidade; Turismo; e Gestão Desportiva).
No que respeita à formação de adultos, estão em funcionamento no ensino secundário dois
cursos de educação e formação de adultos, em regime noturno (Apoio à Gestão; e Turismo
Ambiental e Rural).
O número de alunos a frequentar o Agrupamento no ano letivo 2013/2014 é de 2209 assim
distribuídos:
•

138 na educação pré-escolar;

•

492 no primeiro ciclo do ensino básico;
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•

283 no segundo ciclo do ensino básico;

•

536 no terceiro ciclo do ensino básico;

•

483 nos cursos científicos-humanísticos do ensino secundário;

•

241 nos cursos profissionais do ensino secundário;

•

36 nos cursos de educação e formação de adultos, em regime noturno.

Destes alunos, 130 têm necessidades educativas especiais e estão distribuídos pelos diferentes
ciclos de ensino. Para fazer face a esta situação, no âmbito dos serviços de apoio educativo, o
Agrupamento dispõe de três unidades de ensino estruturado para alunos com problemas do
espetro do autismo embora também receba alunos com outras problemáticas que não tenham
resposta nos outros Agrupamentos do concelho.
Estes serviços de apoio educativo contam também com a colaboração do CRI (Centro de
Recursos para a Inclusão), cujo objetivo geral é apoiar a inclusão das crianças e jovens com
deficiências e incapacidade, em parceria com as estruturas da comunidade, no que se prende
com o acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida
autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo. No concelho de Sesimbra, o CRI é
dinamizado pela CERCIZIMBRA e os seus serviços asseguram ao Agrupamento, além de
psicólogos, outros técnicos, como uma terapeuta da fala, uma técnica superior de educação
especial e reabilitação e uma fisioterapeuta. Promove ainda as atividades de natação e
hipoterapia de acordo com as necessidades dos alunos e as verbas disponibilizadas anualmente.
Outro serviço de apoio com o qual o Agrupamento colabora é a ELI (Equipa Local de Intervenção),
criada no âmbito do SNIPI (Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância), estando duas
educadoras de infância do Agrupamento a integrar esta equipa. A ELI tem a missão de garantir a
Intervenção Precoce na Infância (IPI), entendendo-se como um conjunto de medidas de apoio
integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa,
no âmbito da educação, da saúde e da ação social.
A intervenção precoce é realizada junto de crianças até aos 6 anos de idade, com alterações ou
em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta o
seu normal desenvolvimento, e pressupõe assegurar um sistema de interação entre as famílias e
as instituições e, na primeira linha, as da saúde, para que todos os casos sejam devidamente
identificados e sinalizados tão rapidamente quanto possível. No presente ano letivo estão a
receber este tipo de apoio 19 crianças distribuídas pelas várias instituições do concelho.
O número de docentes ao serviço do Agrupamento é no ano letivo 2013/2014 de 193 dos quais
170 pertencem ao quadro e 23 são contratados estando assim distribuídos:
•

6 na educação pré-escolar;

•

11 no ensino especial;
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•

25 no primeiro ciclo do ensino básico;

•

25 no segundo ciclo do ensino básico;

•

137 no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário.

O número de assistentes operacionais (ex-auxiliares da ação educativa) ao serviço do
Agrupamento no ano letivo 2013/2014 é de 93, dos quais 32 pertencem ao quadro do
Agrupamento, 24 são contratados, 16 têm contrato a tempo parcial e 11 têm contrato de emprego
e inserção do Instituto de Emprego e 10 são colocados pela Câmara Municipal de Sesimbra. O
número de assistentes técnicas (ex-assistentes administrativas) é de 16, das quais 15 trabalham
na Escola Secundária de Sampaio onde estão sediados os serviços administrativos.
O Agrupamento também assegura as atividades de enriquecimento curricular do 1ºciclo (AEC),
reguladas pelo Despacho nº 14460/2008, de 26 de maio, que visam, sem prejuízo da normal
duração semanal e diária das atividades educativas no 1.º ciclo do ensino básico, o alargamento
do período de funcionamento dos estabelecimentos escolares, pelo menos, até às 17 horas e 30
minutos e por um período mínimo de oito horas diárias.
Não tendo havido outras entidades interessadas, no presente ano letivo, foi o próprio
Agrupamento a entidade promotora das AEC, sendo os 19 técnicos que asseguram o
desenvolvimento destas atividades, contratados de acordo com as regras estabelecidas no DecLei nº 212/2009, de 3 de Setembro.
Outro serviço prestado no Agrupamento, em parceria com a CMS, na educação pré-escolar, é a
Componente de Apoio à Família (CAF) de acordo com o disposto na Lei nº. 5/97, de 10 de
Fevereiro (lei quadro da educação pré escolar) e das regras consagradas no Decreto-lei nº
147/97, de 11 de Junho. As atividades de apoio à família integram:
•

O serviço de refeições (almoço);

•

O serviço de prolongamento de horário.

O serviço de prolongamento de horário visa responder às necessidades das famílias que, por
motivos profissionais ou outros, devidamente comprovados, não possam assegurar a assistência
às suas crianças antes e após o término das atividades letivas. O prolongamento de horário
compreende, assim, as atividades desenvolvidas para além das 5 horas diárias da componente
pedagógica e, enquanto serviço de apoio às famílias, deve ser comparticipado por estas de
acordo com as suas condições socioeconómicas.
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3.

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO

Enquanto na Escola Secundária de Sampaio o processo de autoavaliação já começou a ser
implementado há cerca de 10 anos, havendo estruturas criadas na escola para proceder a esse
processo, no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, apenas na sequência da avaliação
externa realizada em 2010/2011, o processo passou a ser encarado de forma mais rigorosa, tendo
sido criada para o efeito uma equipa de autoavaliação formada apenas por docentes. Na Escola
Secundária de Sampaio, além dos ciclos avaliativos de três anos, realizados segundo a estrutura
da CAF (Common Assessement Framework), procede-se a um acompanhamento permanente dos
resultados escolares, após cada período de avaliação, e a uma avaliação anual da execução dos
planos de atividades e do cumprimento das metas estabelecidas. Esta prática passou a ser
alargada a todas as escolas do Agrupamento a partir do ano letivo 2012/2013.
3.1.

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS INTERNOS CONTEXTUALIZADOS
Taxa de transição/aprovação no 1º ciclo
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Taxa de transição/aprovação no 3º ciclo
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3.2.

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS EXTERNOS CONTEXTUALIZADOS
Média obtida nas provas de aferição/exames no 4ºano do 1º ciclo
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Médias obtidas nos exames nacionais do 11º ano
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3.3. Evolução das TAXAS DE ABANDONO E DESISTÊNCIA
Taxas de abandono e desistência por ciclo de ensino
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No primeiro e segundo ciclos não se verifica já a existência de abandono ou desistência.

4.

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA

Os relatórios apresentados pela Inspeção Geral da Educação, relativos à avaliação externa
realizada no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, em novembro de 2010, e na Escola
Secundária de Sampaio em março de 2012, permitem realizar uma análise SWOT ao
Agrupamento procurando identificar ao nível do ambiente interno quais os principais pontos fortes
(Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) e ao nível do ambiente externo quais as principais
oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats).

4.1. PONTOS FORTES
Identificados no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo
•

Deteção atempada dos alunos em situação de risco e a respetiva articulação com as

diferentes entidades locais no seu encaminhamento e resolução, que permite uma melhor
integração dos alunos e a redução progressiva da taxa de abandono;
•

Desenvolvimento do projeto de educação para a saúde, traduzido no envolvimento da

comunidade em diferentes iniciativas e no dinamismo para a promoção da saúde e da cidadania
no Agrupamento;
•

Utilização das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e de

aprendizagem bem como para agilizar a partilha de materiais didáticos e a troca de informação
entre os docentes;
•

Trabalho desenvolvido pelos profissionais da equipa multidisciplinar no âmbito da educação

especial e nas duas unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações
do espetro do autismo, como recurso concelhio;
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•

Atividades diversificadas, nalguns casos transversais aos vários níveis de educação e

ensino, potenciando aprendizagens em áreas variadas conducentes a uma efectiva formação
integral dos alunos;
•

Crescimento da consciência da identidade de Agrupamento, com vista à sua consolidação

como elemento agregador da comunidade educativa e mobilizador da qualidade e da excelência;
•

Motivação, empenho e capacidade de trabalho do pessoal docente e não docente, aliados

às relações interpessoais positivas e ao clima de fácil integração dos diferentes actores da
comunidade educativa;
•

Empenho e disponibilidade do Conselho Geral para o funcionamento do Agrupamento,

consubstanciados numa perceção efetiva do papel de cada um dos membros na sua área de
intervenção e no trabalho a desenvolver;
•

Existência no Agrupamento, de um modo geral, de espaços e equipamentos adequados ao

desenvolvimento da atividade educativa e de instalações bem preservadas e funcionais;
•

Existência de espaços para a prática da Educação Física e das diversas modalidades

desportivas, aos quais se acrescenta a facilidade de utilização do Pavilhão Municipal de Sampaio,
contíguo à Escola Básica do Castelo;
•

Existência de material informático, bem como de um quadro interativo móvel. nas diferentes

unidades educativas, destacando-se o elevado número de computadores e de equipamento de
projeção na Escola Básica do Castelo.

Identificados na Escola Secundária de Sampaio
•

Visão estratégica da liderança de topo e capacidade de mobilização e de motivação da

comunidade educativa, e o entendimento consensual de que a direção é competente, disponível,
dialogante, próxima e que reconhece o contributo de cada um para a melhoria organizacional;
•

Valorização da participação dos alunos nos diferentes órgãos e estruturas quer através das

reuniões trimestrais do diretor com os delegados de turma, para identificar problemas, quer pela
participação com qualidade dos delegados, nos conselhos de turma, assumindo, em alguns
casos, um papel proativo na resolução de problemas;
•

Trabalho desenvolvido na prevenção e diminuição do abandono, no ensino básico, da

indisciplina e no desenvolvimento cívico dos alunos, com impacto na melhoria dos resultados
académicos e sociais;
•

Implementação de práticas de ensino ativas e experimentais, contribuindo para o

desenvolvimento de competências científicas e profissionais;
•

Eficácia das medidas de apoio aplicadas aos alunos com planos de recuperação ou de

acompanhamento, refletida no sucesso dos alunos;
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•

Incremento de práticas de autoavaliação coerentes com ações de melhoria e de

aperfeiçoamento organizacional, com impacto no desenvolvimento sustentado da Escola;
•

Trabalho rigoroso realizado em torno da análise e monitorização dos resultados, em cada

ano letivo, com um levantamento minucioso das classificações obtidas nas diversas disciplinas e
nos exames nacionais e a sua relação com as metas definidas, o que tem permitido a definição de
estratégias mais adequadas, como o reforço das aprendizagens, o apoio móvel, caraterizado pela
sua gestão flexível, o trabalho colaborativo de docentes, entre outras;
•

Recolha detalhada da informação divulgada nos meios de comunicação social a propósito

das classificações dos exames nacionais, o que permite, em termos de benchmarking, conhecer
a evolução dos seus resultados comparativamente com os de outros estabelecimentos de ensino
concelhios e da região;
•

Atributos das diferentes lideranças e as práticas de gestão empreendidas, que têm

favorecido a motivação e mobilização da comunidade, o desenvolvimento de um sentimento de
pertença, o estabelecimento de parcerias e a projeção da boa imagem da Escola no meio;
•

Elevado grau de satisfação da comunidade educativa, permite percecionar que a Escola

detém uma imagem muito favorável quanto ao seu ambiente, competência profissional dos
docentes e não docentes, capacidade inovadora, exigência e rigor na preparação dos discentes, o
que se reflete na sua capacidade de atração.

4.2. PONTOS FRACOS
Identificados no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo
•

Fraco trabalho desenvolvido na educação pré-escolar no âmbito da avaliação das crianças,

ao longo do ano, e no estudo comparativo de diferentes anos letivos, de forma a facilitar o
conhecimento do seu desenvolvimento global;
•

Fraca participação dos alunos na vida do Agrupamento, designadamente na proposta de

atividades e na apresentação de sugestões de melhoria do seu funcionamento;
•

Reduzido impacto das medidas destinadas a combater a indisciplina, na Escola Básica do

Castelo, pela fraca monitorização das diferentes situações, como forma de controlo e regulação e
a inexistência de uma estratégia concertada e partilhada por todos;
•

Fraca articulação que garanta a sequencialidade na gestão do currículo entre ciclos e ao

longo destes;
•

Incipiente contextualização do currículo nacional condicionando uma gestão mais eficaz do

currículo do Agrupamento;
•

Fraca participação dos pais e encarregados de educação, de modo a torná-los mais

interventores numa ação educativa articulada com o Agrupamento para melhorar o sucesso dos
seus educandos;
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•

Inexistência de uma liderança clara, que permita a emergência de lideranças participativas

dos órgãos de gestão intermédia e promova um maior envolvimento e co-responsabilização dos
diferentes pares;
•

Inexistência de uma visão estratégica para o Agrupamento, que introduza novos patamares

de exigência e de alargada excelência em todo o ensino básico e divulgue o trabalho e as
atividades desenvolvidas, com vista à sua maior valorização na comunidade envolvente;
•

Inexistência de projeto de autoavaliação, concebido numa perspetiva estratégica, como um

instrumento de gestão do progresso do Agrupamento, que concorra para uma autorregulação
consistente e sistemática;
•

Inexistência de uma equipa de autoavaliação, cuja missão vise o desenvolvimento

organizacional e profissional do Agrupamento e contribua para a melhoria da sua imagem e dos
resultados dos alunos.

Identificados na Escola Secundária de Sampaio
•

Estratégias desenvolvidas no âmbito dos cursos profissionais de modo a diminuir a taxa de

desistência e a melhorar o sucesso educativo dos alunos;
•

Articulação com os estabelecimentos de ensino de origem dos alunos a fim de se promover

a sequencialidade das aprendizagens;
•

Generalização/consolidação de práticas de trabalho colaborativo nas disciplinas cujos

resultados se situam aquém do valor esperado;
•

Supervisão da atividade letiva em sala de aula com o objetivo de se consolidar o

desenvolvimento profissional dos docentes.

4.3. OPORTUNIDADES
•

Visão estratégica da autarquia do concelho de Sesimbra, relativamente à educação,

possibilitando a congregação de esforços e de recursos e a adequação das políticas locais às
necessidades da comunidade educativa;
•

Participação do diretor, como elemento convidado, nas reuniões do conselho municipal de

educação, permitindo propor estratégias articuladas com a autarquia e com os outros
agrupamentos de escolas, em termos de projeto educativo concelhio;
•

Abertura da nova Escola Básica com Jardim de Infância de Sampaio que resolve em larga

medida os problemas com as instalações escolares ao nível da educação pré-escolar e do 1º ciclo
do ensino básico;
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•

Exploração das potencialidades da região e sua rentabilização, nomeadamente da riqueza

dos seus recursos naturais (por exemplo o parque natural da Arrábida e a orla marítima), como
forma de diversificar a resposta a problemas reais da educação;
•

Reforço no estabelecimento de conexões com as diversas entidades externas, no sentido de

favorecer o trabalho em rede para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e utilização dos
recursos disponibilizados;
•

Bom relacionamento entre as direções dos vários agrupamentos de escolas do concelho

que permite a reflexão conjunta e a partilha de boas práticas;
•

Expectativa da comunidade com a criação do novo Agrupamento que proporciona um

ambiente mais favorável à introdução da inovação e à mudança de práticas.

4.4. AMEAÇAS/ CONSTRANGIMENTOS
•

Adiamento por tempo indeterminado da intervenção da Parque Escolar na Escola

Secundária de Sampaio;
•

Sobrelotação da Escola Secundária de Sampaio em número de turmas o que condiciona

fortemente a elaboração dos horários dos alunos e a existência de espaços para o funcionamento
de projetos ou clubes;
•

Existência de problemas ao nível da rede de saneamento na Escola Básica do Castelo, que

afetam o seu funcionamento e são de difícil resolução na presente situação financeira do país;
•

Espaço exíguo para o funcionamento da cozinha do refeitório, na Escola Básica do Castelo,

que também é partilhado pelo bufete, não permitindo a prestação de um serviço de qualidade para
os alunos sobretudo ao nível do atendimento;
•

Falta de assistentes operacionais, sobretudo devido às baixas por doença, com implicações

ao nível da manutenção, da limpeza dos espaços e da vigilância dos alunos;
•

Situação financeira do país que tem obrigado a sucessivos cortes orçamentais com

implicações ao nível salarial e das condições de trabalho do pessoal docente e não docente que
causam forte desmotivação e mal-estar.
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5.

MISSÃO, VALORES e VETORES ESTRATÉGICOS do PROJETO

MISSÃO

Posicionar o Agrupamento de Escolas de Sampaio como instituição de ensino de referência, favorecendo o incremento da
cultura, alicerçando saberes e cidadania na construção de competências, proporcionando um espaço de vivências e de
múltiplas escolhas de sucesso sempre no respeito pela integridade do aluno e da sua diferença.
Integridade- estabelecimento de relações interpessoais de Responsabilidade- assunção dos deveres e direitos
confiança e respeito mútuo, processo fundamental num inerentes ao serviço comunitário público prestado e na
serviço educativo de qualidade.
realização das tarefas individuais e coletivas.

VALORES

Humanismo- respeito pela dignidade individual de todos os Eficiência- gestão racional de todos os recursos postos à
membros da comunidade educativa, associado a disposição da escola pela comunidade, numa perspetiva de
comportamentos de partilha e entreajuda.
desenvolvimento sustentado.
Competência- reconhecimento do mérito daqueles que Exigência- promoção de uma atitude de rigor, considerada
promovem a valorização do coletivo, potenciando a melhoria como condição necessária para o desenvolvimento pessoal e
contínua do serviço prestado à comunidade.
profissional de cada um.
1. Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo, restruturando os currículos, flexibilizando
as estratégias pedagógicas, exigindo uma atitude de empenho, de forma a proporcionar o desenvolvimento e a realização das
capacidades globais dos alunos, avaliando as práticas, num contexto de serviço educativo público de qualidade.

VETORES

2. Favorecer a integração de todos os alunos, assegurando percursos escolares diversificados, facilitando a satisfação da
diversidade de necessidades, apetências e expectativas dos alunos.

ESTRATÉGICOS

3. Tornar cada escola num local de socialização e de cultura, promovendo os valores da cidadania e os estilos de vida
saudável, constituindo-se o Agrupamento como instituição de referência no contexto social em que está inserido.
4. Envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento, incentivando uma maior participação dos alunos e dos
pais, bem como de outras entidades com responsabilidade social na dinâmica organizacional das escolas e nas atividades
promovidas.
5. Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos, não apenas através da formação contínua, mas
criando as condições necessárias para desenvolvimento do conceito de escola como local privilegiado de realização social e
profissional.

Projeto Educativo
6.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS, OBJETIVOS/METAS e ESTRATÉGIAS a IMPLEMENTAR

VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo.

 Fraca articulação entre os
professores dos diferentes
níveis de ensino;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Desenvolver ações consistentes de articulação
vertical entre níveis de ensino que garantam a
sequencialidade na gestão do currículo entre ciclos e ao
longo destes, sobretudo nas disciplinas de Português e
de Matemática mas também no Inglês e nas Ciências
Experimentais;

 Consulta concertada em cada disciplina dos
programas em vigor nos diferentes anos de escolaridade
tendo em vista o seu conhecimento generalizado de
modo a permitir a necessária articulação vertical;
 Realização conjunta pelos grupos disciplinares das
planificações dos vários anos de escolaridade
privilegiando a articulação vertical dos vários conteúdos e
a sequencialidade de abordagem dos mesmos;
 Implementação de condições para o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre docentes que
lecionam as mesmas disciplinas, designadamente
contemplando nos seus horários tempos comuns, e
atribuindo- lhes uma hora da componente não letiva de
estabelecimento para esse fim;

 Quase inexistência de projetos e atividades de natureza
multidisciplinar;

 Garantir a articulação horizontal entre os conteúdos
das diferentes disciplinas, nomeadamente das disciplinas
afins, através do desenvolvimento de uma nova dinâmica
de funcionamento dos conselhos de turma;

 Exigência que os Planos de Trabalho de Turma
evidenciem a planificação de iniciativas estruturadas de
articulação entre os conteúdos das diferentes disciplinas,
com a obrigatoriedade de incluir pelo menos uma
atividade de natureza interdisciplinar;
 Articulação entre os técnicos das atividades de
enriquecimento curricular do 1.º ciclo e os professores
(titulares e das áreas disciplinares correspondentes),
através de reuniões de trabalho conjuntas;

 Fraca articulação entre as
estruturas de coordenação
educativa e de supervisão
pedagógica;

 Promover a articulação pedagógica entre o conselho
pedagógico, os departamentos curriculares e as outras
estruturas de coordenação educativa;

 Criação de encontros entre diferentes grupos
disciplinares e de momentos formais destinados a
promover esta articulação;
 Participação do diretor nas reuniões destas
estruturas sempre que os assuntos a debater o
justifiquem;
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VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo.

 Programas muito extensos
e falta de hábitos de trabalho
e de estudo por parte dos
alunos;

 Garantir a aquisição de conhecimentos essenciais e
específicos de modo a assegurar aos alunos as
competências necessárias ao prosseguimento de
estudos;

 Seleção de conteúdos, de competências e de
atividades que possam ser desenvolvidas em paralelo
com os planos curriculares, segundo critérios a
estabelecer com os alunos;

 Desenvolver capacidades e competências de modo a
que os alunos adquiram meios que lhes permitam
aprender de forma autónoma e em diferentes situações;

 Desenvolvimento de estratégias/atividades, nas áreas
curriculares e não curriculares, conducentes à aquisição
e aprofundamento de competências na pesquisa,
seleção e tratamento da informação;

 Falta de pré-requisitos
básicos dos alunos para
acompanharem grande parte
dos currículos propostos;

 Fraco empenhamento de
alguns alunos pelo ensino e
aprendizagem;

 Promover um ensino de qualidade e a efetiva
igualdade
de
oportunidades,
garantindo
uma
aprendizagem de sucesso para todos;

 Incentivar a motivação e auto-responsabilização dos
alunos no desenvolvimento das suas aprendizagens;

 Exigência para que os Planos de Trabalho de Turma
incluam expressamente as estratégias de diferenciação
pedagógica delineadas e aprovadas pelos conselhos de
turma ou pelos conselhos de ano no 1º ciclo, em função
das características dos alunos;
 Desenvolvimento de uma relação pedagógica
adequada a cada um, de modo a respeitar a
individualidade do aluno;
 Exigência aos alunos de uma atitude empenhada e
adequada, nas atividades inerentes ao processo ensinoaprendizagem que são propostas;

 Pouca
eficiência
dos
tempos letivos de 90 min
sobretudo em disciplinas com
reduzida carga horária;
 Dificuldade de grande
parte dos alunos na interpretação e no raciocínio lógico
ou matemático;

 Promover a eficácia das aulas, pela intervenção no
domínio da organização e gestão curriculares,
designadamente na organização das matrizes
curriculares em tempos mais curtos, de 60 min;

 Priorização dos recursos para o ensino das
disciplinas estruturantes de Português e de Matemática
como forma de aumentar o sucesso nestas e também em
outras disciplinas;

 Organização dos currículos dos 1º 2º e 3º ciclos do
ensino básico e do ensino secundário em tempos de 60
min, de acordo com as matrizes aprovadas em contrato
de autonomia celebrado com o MEC;
 Introdução, no 1º ciclo, do reforço de 1 hora, na carga
horária mínima semanal atribuída a Português e a
Matemática;
 Reforço da carga horária de Português e de
Matemática nas matrizes curriculares dos 2º e 3º ciclos
do ensino básico e no ensino secundário;
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VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR
 Implementação no ensino básico nas disciplinas de
Português e de Matemática da tipologia do Projeto Fénix
organizando grupos/ turmas de homogeneidade relativa.

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo.
 Taxas de transição/aprovação abaixo da média
nacional sobretudo nos 2º,
4º, 10º e 12º anos de escolaridade e no ensino profissional; ;

 Assumir no Agrupamento o compromisso de fazer
subir progressivamente as taxas de transição e de
aprovação até superar as verificadas a nível nacional,
sem abdicar de critérios de rigor e de exigência
adequados a cada ciclo de aprendizagem;

 Dar continuidade à parceria com o Projeto EPIS
(Empresários para a Inclusão Social) que é financiado
pela Câmara Municipal de Sesimbra e que tem como
objetivo não apenas aumentar as taxas de sucesso como
atingir a taxa de abandono zero, no ensino básico;
 Desenvolvimento de medidas de apoio educativo,
tais como Apoio ao Estudo, Apoio Móvel, Sala de Estudo
orientada, aulas suplementares, ensino integrado e/ou
individualizado, de acordo com os diagnósticos dos
professores titulares e dos conselhos de turma;
 Atribuição nos horários dos docentes horas da
componente não letiva para o apoio individual aos
alunos, para a criação de espaços de sala de estudo e
para a realização do trabalho cooperativo;
 Encaminhamento dos alunos que terminam o ensino
básico em PCA, CEF e em turmas PIEF, para outras
ofertas formativas, que não os cursos profissionais;
 Implementação no ensino profissional de mais
momentos alternativos de avaliação dos alunos, com a
criação de períodos de acompanhamento extraordinário;
 Diversificação dos métodos e técnicas de ensino no
sentido de os adaptar aos conteúdos e às características
dos alunos, privilegiando os métodos ativos de
investigação e de descoberta e o desenvolvimento do
espírito crítico e de atitudes de participação, de
colaboração, de tolerância e de solidariedade;
 Seleção dos meios auxiliares de ensino, desde os
manuais aos audiovisuais e multimédia, em função dos
objetivos previamente definidos e das características
sociais, culturais e cognitivas dos alunos, nomeadamente o seu nível linguístico;
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VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo.

• Taxas de insucesso elevadas em algumas disciplinas
e discrepâncias nos resultados entre professores;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

• Aumentar as taxas de sucesso nas disciplinas em
que em ainda não se alcançou pelo menos 90%;

 Desenvolvimento da articulação e do trabalho
cooperativo entre docentes ao nível dos departamentos
curriculares, dos grupos de recrutamento e dos
conselhos de turma como estratégia de melhoria;
 Reflexão conjunta das equipas docentes sobre as
causas específicas do insucesso nas diferentes
disciplinas e exigir a definição conjunta de estratégias de
combate ao mesmo;
 Planificação, em cada turma, dos momentos de
avaliação sumativa de forma a evitar a acumulação de
testes, sendo de evitar a realização de mais de um teste
no mesmo dia e de mais do que três na mesma semana;
 Fornecimento de guiões dos trabalhos a realizar com
sugestões de pesquisa e outras orientações (incluindo
critérios de avaliação, prazos de entrega e penalizações
pelo incumprimento desses prazos);
 Exigência de cumprimento de prazos acordados para
a elaboração, entrega e apresentação de trabalhos, ou
execução de tarefas, nunca deixando de os apreciar e
corrigir atempadamente.

 Em algumas disciplinas,
obtenção pelo Agrupamento
de médias nas provas finais e
exames inferiores às verificadas a nível nacional;

 Melhorar progressivamente as classificações dos
alunos nas provas finais e exames, procurando igualar
ou ultrapassar a média nacional nos anos e disciplinas
em que ainda não se conseguiu esse objetivo;

 Reforço do trabalho em equipa entre os professores,
através da realização de reuniões periódicas por grupo
disciplinar, para planificação de atividades letivas e
extracurriculares;
 Reforço de um tempo ou bloco semanal, nas
disciplinas/ano com exame nacional para treino dos
alunos na resolução de itens de exame e/ou revisões
dos conteúdos lecionados nos anos anteriores, e que
será intensivo na semana que antecede os exames;
 Participação nos testes intermédios elaborados pelo
IAVE e realização de provas globais nas disciplinas de
Português e Matemática, nos 3º; 5º; 7º; 8º; 10º e 11º
anos ou em outras disciplinas a definir pelos Grupos;

Página 23
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR
 Definição e aferição de critérios de avaliação e de
correção, discussão de estratégias de aprendizagem,
elaboração de instrumentos de avaliação e de fichas de
trabalho conjuntas;

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo

 Formação de equipas pedagógicas de professores
por ano/nível de ensino;
 Elaboração de testes e de critérios de correção
idênticos aos das provas e exames nacionais.

 Verificação em alguns
casos de escassa informação
sobre a avaliação realizada
aos alunos;

 Clarificar a avaliação com os alunos de forma a
permitir a sua autoformação e a correção das
dificuldades identificadas;

 Prática de diferentes tipos de avaliação
diversificação dos instrumentos de avaliação;

e

 Generalização da prática formativa da autoavaliação
e da explicação aos alunos por parte dos professores
das classificações atribuídas;
 Definição de regras para todos os processos e
instrumentos de avaliação, sendo delas dado total
conhecimento aos alunos e encarregados de educação
e publicadas na página do Agrupamento;

 Garantir aos alunos um processo de avaliação
diversificado, transparente e participado;

 Inclusão das cotações nos enunciados dos testes e
informação aos alunos da classificação atribuída a cada
resposta;
 Adoção de modalidades e critérios de avaliação
adaptados ao ensino recorrente, tendo em conta a sua
especificidade e o seu público maioritariamente
constituído por trabalhadores-estudantes.
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Agrupamento de Escolas de Sampaio

Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo

 Existência de desresponsabilização de alguns professores pelos seus resultados
quando menos favoráveis.

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Promover a prática da avaliação interna no Agrupamento e dos resultados escolares como processo indutor
da melhoria do serviço educativo prestado;

 Utilização da experiência já acumulada na Escola
Secundária de Sampaio para implementar em todo o
Agrupamento uma cultura de avaliação para que,
especialmente os docentes, não olhem
com
desconfiança para os processos de avaliação interna,
não desvalorizem os resultados dos mesmos quando
lhes são desfavoráveis, privilegiando responsabilizar
terceiros e encontrar desculpas em vez de procurar a raiz
do problema e propor soluções;
 Monitorização e acompanhamento contínuo dos
resultados escolares a nível da avaliação interna e a
nível da avaliação externa (provas finais e exames
nacionais) e realização pelos docentes de uma análise
eficiente e de uma reflexão conjunta sobre os mesmos
tendo em vista a definição de estratégias de melhoria;
 Estabelecimento de metas anuais de taxas de
transição a obter por ano de escolaridade e por
disciplina assim como das taxas de abandono.

 Verificação
de
algum
alheamento da comunidade
sobre os processos de
avaliação interna.

 Envolver o mais possível a comunidade escolar nos
processos de autoavaliação e na elaboração dos planos
de ação de melhoria tendo em vista alcançar os
objetivos, através de sugestões e de propostas e do
estabelecimento de compromissos coletivos para a
implementação dos mesmos;

 Avaliação do grau de execução dos planos anuais de
atividades do Agrupamento, através da elaboração de
relatórios pelo NAI, onde constam diversos indicadores
relativos às diferentes atividades desenvolvidas mas
também sobre os resultados obtidos, metas atingidas e
não atingidas, etc;
 Aperfeiçoamento dos processos de avaliação interna
e externa da escola e maior envolvimento da
comunidade na implementação das ações de melhoria;
 Monitorização das práticas de sala de aula através
da implementação, por amostragem, de questionários
aos alunos sobre as metodologias seguidas pelos seus
professores, dando conhecimento aos próprios sobre os
resultados dos mesmos.
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Agrupamento de Escolas de Sampaio

Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

1- Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo

Definir estratégias, nos Departamentos/Grupos
 Dificuldades dos alunos no 
domínio da compreensão e da disciplinares e nos Conselhos de Turma, que valorizem o
uso e o domínio oral/escrito da Língua Portuguesa;
expressão escritas;

 Desenvolvimento de atividades que fomentem o uso
escrito da língua portuguesa nas diferentes áreas
curriculares e não curriculares;

 Implementar a leitura, em diferentes suportes, nas
diferentes áreas curriculares e não curriculares, em
articulação com o PNL e as BE;

 Implementação de um tempo de leitura (quinzenal
/mensal) nas diferentes áreas curriculares e não
curriculares, em articulação com as BE e o PNL;

 Envolver professores de todas as disciplinas nas
actividades das BE;

 Nos testes sumativos, os professores devem corrigir
formativamente os erros ortográficos, de modo a
valorizar o uso correto da Língua Portuguesa;

 Reduzida utilização pelos
docentes
dos
recursos
existentes nas BE e fraca
articulação destas com os
Departamentos/Grupos
disciplinares;

OBJETIVOS/ METAS

 Promover o uso do fundo documental da BE nas
actividades disciplinares;
 Incluir as BE na planificação de actividades dos
diferentes grupos disciplinares;
 Promover o trabalho colaborativo entre a BE e os
professores
 Desenvolver competências ao nível das literacias
(leitura, media e informação) em diversos suportes e/ou
formatos.

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Inclusão dos recursos e do fundo documental
existentes nas BE nas atividades das diferentes áreas
curriculares e não curriculares;
 Elaboração de materiais (webquests, guiões de
pesquisa, orientadores de leitura, maletas pedagógicas,
dossiers temáticos, fichas de trabalhos,
por
temas/conteúdos);
 Programação e articulação de atividades entre as BE
e os diferentes Departamentos/Grupos disciplinares;
 Desenvolvimento
da
colaboração
entre
professores-bibliotecários e os professores em sala
aula ou nas BE, apoiando os alunos na execução
tarefas e na pesquisa, seleção e tratamento
informação;

 Horários muito sobrecarregados de professores e
alunos

 Promover a qualidade do processo ensinoaprendizagem, garantindo condições justas e adequadas
de trabalho a todos os professores e alunos;

os
de
de
da

 Elaboração dos horários dos alunos de forma a
deixar livre pelo menos uma ou duas manhãs ou tardes
para facilitar o trabalho individual ou em grupo e o
estudo
 Distribuição do serviço docente de forma a garantir a
continuidade pedagógica e/ou de D.T., salvo em caso de
incompatibilidade e evitar a sobrecarga de turmas/ciclo e
de níveis, a existência de furos ou desfasamento entre
turnos (no caso de horários mistos);
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

2- Favorecer a integração de
todos os alunos

 Opção de muitos alunos
pelos
cursos
científicoshumanísticos estando pouco
preparados e vocacionados
para o prosseguimento de
estudos;
 Existência de alunos no
ensino básico com dificuldade no cumprimento com
sucesso, em cada ciclo, dos
planos de estudos do curso
geral;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Valorizar mais os cursos gerais, nos 2º e 3º ciclos,
aumentando a exigência como forma de preparar melhor
os alunos para o prosseguimento de estudos nos cursos
científico-humanísticos;

 Implementação de uma maior articulação vertical
entre o ensino básico e o ensino secundário
designadamente ao nível dos critérios de avaliação e da
prática de uma cultura de rigor e de exigência;

 Criar no ensino básico diferentes ofertas formativas
dirigidas aos alunos com dificuldades de integração nos
cursos gerais, ou em risco de abandono, procurando
respeitar as suas necessidades, apetências e
expectativas;

 Organização de turmas PCA, cursos vocacionais e
turmas PIEF, de acordo com as necessidades e tendo
em conta os recursos físicos e humanos existentes no
Agrupamento;

 Desenvolver uma identidade própria para o ensino
secundário como formação terminal e não apenas como
trampolim para o ensino superior; apostando na
formação de técnicos de nível intermédio, como forma
de responder às motivações dos alunos e às suas
opções de vida;

 Desenvolvimento de uma eficaz orientação escolar e
vocacional para os alunos do ensino básico, articulada
com os pais e EE através de reuniões de esclarecimento
com a técnica de orientação;

 Negociação com os técnicos da rede escolar, nas
reuniões destinadas a esse efeito, no sentido de se
manter e alargar a oferta existente.

 Verificação, embora residual, de alunos que não
terminam o ensino básico;
 Pouca abertura dos pais e
EE para aceitar os resultados
da orientação escolar e
vocacional;
 Visão, ainda significativa,
do ensino secundário apenas
como um percurso necessário
para o ingresso no ensino
superior;
 Existência de um número
ainda significativo de alunos
que terminam a escolaridade
obrigatória sem concluir o
ensino secundário;
 Visão dos cursos profissionais e vocacionais como
percursos de segunda escolha
pouco valorizados socialmente;

 Promover a captação de alunos para os cursos
profissionais, de forma a obter a médio prazo uma
distribuição equitativa entre estes e os cursos científicohumanísticos;
 Promover a criação de cursos vocacionais também
no ensino secundário, como forma de dar resposta aos
alunos provenientes de PCA, CEF e PIEF que têm
dificuldade em aguentar o currículo dos cursos
profissionais;
 Preparar os alunos para a inserção na vida ativa
através da sua colocação em contexto de trabalho em
empresas e outras instituições;

 Valorização dos Cursos Profissionais como percurso
alternativo no ensino secundário e não como uma saída
de segunda escolha após verificação de insucesso;
 Estabelecimento de parcerias com as entidades
competentes para que a ESS seja dotada de instalações
e de equipamentos para poder oferecer cursos
profissionais de cariz mais tecnológico e prático;
 Aproveitamento dos recursos físicos e humanos
existentes no Agrupamento e no meio empresarial para
a implementação no ensino secundário de pelo menos
um curso vocacional;
 Alargamento da colaboração com empresas e outras
instituições locais, tendo em vista a colocação dos
alunos em estágio e a sua futura inserção no mercado
de trabalho;
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

2- Favorecer a integração de
todos os alunos

 Muito maior procura pelos
cursos científico-humanísticos
do que pelos cursos de
natureza profissionalizante;

 Apostar nos cursos científico-humanísticos apenas
como percurso privilegiado para o prosseguimento de
estudos no ensino superior, assegurando, o mais
possível, o acesso às diferentes opções existentes;

 Manutenção da oferta dos quatro cursos científicohumanísticos existentes bem como de um leque
significativo de disciplinas de opção como oferta de
escola;

 Ausência de respostas na
formação de adultos quer pela
recusa do ME em aprovar
turmas de EFA quer pela não
aprovação no concelho de um
CQEP;

 Promover e incrementar a formação de adultos
encontrando respostas adequadas para a procura deste
tipo de formação;

 Alargamento da oferta dos cursos EFA de dupla
certificação através da negociação com a rede escolar
no sentido de autorizar as propostas nas áreas onde se
verifica maior procura (Turismo, Marketing/Comércio,
Gestão e Informática);

 Significativa procura de
modalidades de ensino em
horário pós-laboral, com maior
incidência a nível da conclusão do ensino secundário;

 Responder às necessidades de certificação e de
validação de competências dos adultos do concelho
dando
resposta
às
necessidades
formativas
diagnosticadas;

 Impedimento dos alunos
que completam 20 anos de
prosseguir estudos no ensino
diurno;

 Aumentar o nível de qualificação da população do
concelho a curto e médio prazo, proporcionando o
acesso à qualificação de nível 4, habilitação escolar e
profissional (dupla certificação);

 Crescente exigência do
mercado de trabalho que
impõe uma qualificação ou
requalificação profissional da
população adulta do nosso
concelho;

 Preparar profissionais no ativo e desempregados,
sem qualificações profissionais para o exercício de uma
profissão qualificada;

 Relevante procura por
parte dos adultos com vista à
obtenção de uma certificação
profissional, quer tenham ou
não concluído o ensino
secundário;

 (Re)inserção no mercado de trabalho, num concelho
em que se preveem mudanças de desenvolvimento e
crescimento no seu tecido económico e social, às quais
se torna necessário dar resposta, tendo em conta as
especificidades e flexibilidade das novas realidades e
conceitos que conduzem a novas formas de
empregabilidade.

 Ausência no concelho de
oferta de formação profissional em horário pós-laboral.

 Estabelecimento de parcerias com o CQEP da
Ordem de Santiago e com o CQEP da Escola Secundária da Amora no sentido de poder ser proporcionada
formação na Escola Secundária de Sampaio;
 Rentabilização dos recursos técnico-didáticos que
têm vindo a ser produzidos, bem como da experiência
acumulada nesta área de formação;
 Desenvolvimento de parcerias com entidades
públicas e privadas da região e rentabilizar as formas de
cooperação que foram sendo desenvolvidas nos últimos
anos;
 Divulgação da oferta formativa em horário póslaboral através da participação em eventos, distribuição
de informação, sessões de debate e esclarecimento
abertas à comunidade, jornal do agrupamento, cartazes,
etc;
 Manutenção dos meios de divulgação e auscultação
online, nomeadamente a página do facebook dos cursos
EFA.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

2- Favorecer a integração de
todos os alunos

 Existência no Agrupamento de um elevado número
de alunos com NEE;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Promover a integração (inclusão) dos alunos com
necessidades educativas especiais;

 Manutenção da parceria com a CERCIZIMBRA no
âmbito do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão)
para o apoio psicológico, em terapia da fala,
psicomotricidade e fisioterapia;

 Manter o Agrupamento como referência para alunos
com problemáticas do espetro do autismo;

 Manutenção em funcionamento das três unidades de
ensino estruturado para alunos com problemas do
espetro do autismo;

 Existência no concelho de
elevado número de alunos
entre os três e os seis anos
de idade com problemas no
seu desenvolvimento;

 Promover a intervenção precoce nas crianças do
concelho que revelem algum problema do seu
desenvolvimento físico, psicológico ou mental de forma a
minimizar ou corrigir tão cedo quanto possível essas
problemáticas;

 Assegurar através do Agrupamento a contratação de
professores especializados para integrarem a ELI
(Equipa Local de Intervenção) de forma a assegurar a
intervenção precoce das crianças do concelho.

 Verificação de um número
elevado de alunos com
problemas emocionais e de
comportamento, por turma;

 Ter em atenção os perfis emocionais dos alunos na
constituição das turmas;

 Constituição de turmas mistas (grupo de alunos de
PCA com grupo de alunos do curso geral) quando o
número de alunos para constituir turmas PCA for
insuficiente;

 Dificuldade em adequar o
currículo e o processo de
avaliação de alunos com
necessidades
educativas
especiais que não seguem um
currículo específico individual;

 Encaminhar para PCA ou cursos vocacionais os
alunos com NEE com dificuldades em cumprir o
currículo normal mas que não se enquadram num
currículo especifico individual;

 Criação de um grupo de trabalho entre os docentes
de educação especial em articulação com os
professores do regular para a definição de estratégias
que permitam a adequação do contexto escolar às
necessidades detectadas;

 Existência de alunos com
NEE, não integrados em CEI,
que transitam de ano/ciclo
sem cumprir minimamente as
metas de aprendizagem.

 Avaliar de forma mais objetiva e rigorosa a aplicação
das medidas previstas nos programas educativos
individuais no respeito integral pelo disposto no DL
nº3/2008.

 Responsabilização mais efetiva dos conselhos de
turma e dos professores titulares pela elaboração dos
PEI e pela sua implementação e avaliação;
 Elaboração de instrumentos mais objetivos para
avaliar a aplicação das medidas dos programas
educativos individuais.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

2- Favorecer a integração de
todos os alunos

 Insuficiência de horas de
terapia da fala e de psicologia
atribuídas ao Agrupamento
através do CRI, para cobrir as
necessidades identificadas;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Apoiar todos os alunos que necessitam dos serviços
de psicologia e de terapia da fala, o mais precocemente
possível, em sessões com duração e periodicidade
adequadas;

 Proposição nos planos de ação do Centro de
Recursos para a Inclusão (CRI), para os próximos anos
lectivos, de mais horas de apoio em psicologia e terapia
da fala;

 Assegurar os apoios personalizados atodos os
alunos que deles necessitam;

 Exigência à DGESTE da contratação de um
psicólogo a tempo inteiro no Agrupamento, em
complemento às horas de psicologia atribuídas através
do CRI;
 Criação de Salas de Estudo (esclarecimento de
dúvidas, estudo acompanhado, apoio na realização dos
TPC)

 Ausência de vagas nos
Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) para alunos
com CEI que terminam a
escolaridade obrigatória tendo
perfil de integração em CAO;

Promover a integração de todos os alunos com NEE
quando terminam a escolaridade obrigatória;
 Assegurar que todos os alunos com NEE têm uma
resposta adequada por parte do Agrupamento;

 Ausência de respostas
para alunos com doença
mental que terminam a
escolaridade obrigatória;
 Número elevado de alunos
com necessidades educativas
especiais por docente especializado e por técnico;
 Falta de alguns manuais
escolares por parte dos
alunos com auxílios económicos.

 Zelar para que todos os alunos com carências
económicas não fiquem desfavorecidos em termos do
acesso aos recursos pedagógicos.

 Articulação com as entidades locais (CERCIZIMBRA,
CMS, Conselho Municipal de Educação e Instituto de
Segurança Social) no sentido de encontrar respostas
para alunos com CEI que terminam a escolaridade
obrigatória;
 Valorização do trabalho desenvolvido pelos
profissionais da equipa multidisciplinar no âmbito da
educação especial e nas três Unidades de Ensino
Estruturado para a educação de alunos com
perturbações do espetro do autismo, como recurso
concelhio.

 Criação de uma bolsa de manuais escolares (troca e
empréstimo) destinada especificamente a estes alunos.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

3-Tornar cada escola num
local de socialização e de
cultura
promovendo
os
valores de cidadania e os
estilos de vida saudável

 Inexistência de espaços
adequados
ao
desenvolvimento
de
atividades
extracurriculares
e/ou
de
enriquecimento curricular;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR



 Criação/remodelação de espaços destinados a
atividades lúdicas, de enriquecimento curricular,
funcionamento de clubes, e projetos disciplinares e não
disciplinares;

Requalificar e modernizar o espaço escolar;

 Desenvolvimento
de
projetos
específicos
transversais às várias matérias curriculares sobre
questões relevantes como o ambiente, a saúde, a paz, o
multiculturalismo, as minorias e os direitos humanos;
 Realização de dias temáticos,
Departamentos, a gerir segundo
transversal e interdisciplinar.

 Aumento progressivo da
indisciplina dentro da sala de
aula;
 Existência de indisciplina e
de atos de vandalismo fora da
sala de aula;
 Aumento
bullying;

de

casos

 Estimular uma cultura de liberdade, participação,
reflexão, qualidade e avaliação, que realce a
responsabilidade de cada um na construção de uma
escola democrática.
 Promover a formação integral do aluno, enquanto
pessoa e cidadão de modo a formar jovens livres e
responsáveis.

de


 Reduzido impacto das
medidas
destinadas
a
combater a indisciplina e
inexistência de uma estratégia
concertada e partilhada por
todos;

Reduzir a indisciplina na sala de aula.

 Incentivar o respeito pelo outro e pelos espaços e
equipamentos escolares.

de dias dos
uma vertente

 Definição conjunta de regras de
democrática entre professores e alunos;

convivência

 Estabelecimento de um clima de confiança,
responsabilidade e disciplina, na escola e na sala de aula
de modo a que se possa realizar um trabalho digno e
rigoroso;
 Receção dos alunos pelo diretor e por outros
elementos da direção no início do ano letivo dando
conhecimento do Regulamento Interno, nomeadamente
dos direitos e deveres dos alunos e das sanções em
caso de incumprimento;
 Responsabilização dos encarregados de educação
pelos comportamentos de indisciplina dos seus
educandos;
 Aplicação efetiva das regras constantes no
Regulamento Interno, no que diz respeito aos deveres
dos alunos;
 Atuação célere em casos de indisciplina através dos
meios adequados previstos na legislação;
 Implementação de medidas de maior vigilância do
espaço escolar, nomeadamente através da circulação de
elementos da direção e de equipas voluntárias de
professores durante os intervalos, fazendo apelo ao
cumprimento das regras de convivência e ao civismo.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

3-Tornar cada escola num
local de socialização e de
cultura
promovendo
os
valores de cidadania e os
estilos de vida saudável

 Deficiente funcionamento
dos Gabinetes de Acompanhamento disciplinar;
 Não cumprimento por parte
de alguns professores dos
procedimentos a ter quando
da expulsão dos alunos da
sala de aula;

 Inexistência de ações de
formação sobre a gestão da
sala de aula e a gestão de
conflitos.
 Fraca participação cívica
dos alunos, não se verificando
hábitos
de
intervenção
comunitária;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Criar mecanismos de combate aos comportamentos
de indisciplina dos alunos na sala de aula;

 Reorganização dos Gabinetes de Acompanhamento
Disciplinar (GAD) das diferentes escolas do
Agrupamento;

 Acompanhar os alunos quando recebem ordem de
saída da sala de aula por motivos de indisciplina;
 Proporcionar aos alunos momentos de reflexão sobre
as suas atitudes e comportamentos tendo em vista
corrigir os mesmos.

 Prevenir a indisciplina apostando na formação dos
professores e das assistentes operacionais sobre a
gestão de conflitos.
 Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e
social dos alunos.
 Consciencializar
para
a
importância
do
comportamento do indivíduo e do grupo na construção
da sociedade.
 Refletir sobre um conjunto de questões de ordem
social que se colocam aos cidadãos e das quais
depende a qualidade de vida individual e da sociedade.
 Promover o desenvolvimento de uma perspetiva
mais ampla, crítica e participativa na sociedade e na
escola.
 Desenvolver uma cidadania de pleno direito com
capacidade de avaliar princípios e práticas sociais.

 Cumprimento por todos os docentes dos
procedimentos previstos no regulamento interno e
exigência concertada aos alunos do respeito pelas
mesmas regras de conduta nas diferentes aulas;
 Estabelecimento de parcerias com instituições da
comunidade local para o desenvolvimento de atividades
de cariz social pelos alunos a quem são aplicadas
medidas disciplinares.
 Elaboração de propostas ao CFAE para a
organização de ações de formação para professores e
assistentes operacionais no âmbito da gestão de
conflitos.
 Reflexão, nas aulas de Formação Cívica, sobre os
direitos e os deveres dos cidadãos (Declaração
Universal dos Direitos Humanos, Constituição da
República Portuguesa, etc.).
 Estabelecimento de fóruns de debate contribuindo
para a formação de um espírito de abertura e de
tolerância.
 Participação democrática nas decisões que afetam a
vida do Agrupamento e valorização do contributo dos
alunos nos diferentes órgãos e estruturas.
 Integração dos alunos nas equipas responsáveis
pela implementação de algumas ações de melhoria.
 Visionamento de pequenos filmes/clips que
introduzam a temática da cidadania/direitos humanos.
 Conhecimento dos direitos e deveres fundamentais
de um cidadão em Portugal e na Europa
e
encorajamento à participação dos alunos em projetos de
voluntariado.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

3-Tornar cada escola num
local de socialização e de
cultura
promovendo
os
valores de cidadania e os
estilos de vida saudável

 Fraca identificação com o
Agrupamento e com a escola
enquanto
instituição
de
pertença;
 Fraca participação
alunos
na
vida
Agrupamento.

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Valorizar o sentimento de pertença ao Agrupamento
e a uma comunidade;

 Dinamização
estudantes;

 Fomentar o reconhecimento público do mérito
atribuindo prémios ou louvores;

 Desenvolvimento de iniciativas que reforcem a
identidade do Agrupamento (p.ex., comemoração do
aniversário das diferentes escolas que constituem o
Agrupamento, realização de dias temáticos, criação de
um Arquivo/Biblioteca Digital que conserve a memória
do Agrupamento – atividades e projetos desenvolvidos,
trabalhos produzidos por alunos e professores, etc.);

dos
do

da

eleição

da

associação

de

 Valorização dos alunos que se distingam pela sua
participação em atividades promovidas pelas escolas
e/ou por outras entidades/instituições, nomeadamente
através da atribuição de diplomas, louvores registados
no processo do aluno e/ou prémios;
 Algum desconhecimento
dos
alunos
sobre
as
atividades do Agrupamento.

 Divulgar em tempo útil à comunidade as atividades a
realizar ou realizadas apelando à participação e ao
envolvimento de todos;

 Utilização do jornal do Agrupamento LookAES para a
divulgação a toda a comunidade das atividades
realizadas no Agrupamento;
 Alargamento e participação das diferentes escolas na
elaboração de conteúdos para o jornal.

 Fraca sensibilização para
a preservação do ambiente e
do património, da higiene e da
segurança.

 Promover a formação de cidadãos conscientes e
amigos do ambiente.

 Instalação de recipientes no espaço escolar
destinados à reciclagem de diferentes materiais
(papel/cartão, vidro, embalagens de plástico, tinteiros e
pilhas);
 Organização de projetos e atividades que potenciem
a sensibilização para a poupança da água e da energia;

 Promover uma educação que valorize o património
natural, arquitetónico e histórico do concelho.

 Organização de visitas de estudo com o objetivo de
preservar o património natural e construído;

 Sensibilizar para as questões da segurança no
âmbito da proteção civil.

 Dinamização de projetos e atividades no âmbito da
educação ambiental e da proteção civil.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

3-Tornar cada escola num
local de socialização e de
cultura
promovendo
os
valores de cidadania e os
estilos de vida saudável

 Fraca sensibilidade dos
alunos e famílias para as
questões da arte e da cultura
em geral;

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Desenvolver a sensibilidade dos alunos para as
questões artísticas e estéticas.

 Organização de visitas a museus e a exposições de
pintura e escultura;

 Promover o gosto pelas artes performativas pela
música, cinema e artes do espetáculo em geral.

 Criação de clubes no âmbito das artes performativas,
música, artes visuais, etc.
 Participação do Agrupamento em projetos concelhios
no âmbito, do teatro, da literatura e da música;
 Organização de visitas com alunos ao cinema e ao
teatro em horário não letivo designadamente à noite.

 Verificação de hábitos de
alimentação pouco saudáveis
e ausência de prática de
atividade física;

 Promover a educação para saúde, sensibilizando
para hábitos de vida e de consumos saudáveis com
prática regular da atividade física.

 Aumento do consumo de
tabaco, de bebidas alcoólicas
e de drogas na população
jovem;

 Prevenir o consumo de substâncias psicoativas na
escola.

 Existência de gravidez em
jovens adolescentes e pouca
sensibilização para as doenças sexualmente transmissíveis.

 Promover o debate de temas e práticas que
contribuam para a educação sexual dos jovens.

 Implementação de um programa de Alimentação
Saudável e Vida Ativa (prática regular de atividade
física) prevenindo os consumos inadequados;
 Participação do Agrupamento nos projetos
concelhios de educação para a saúde e nos projectos de
desporto escolar.
 Organização de ações de promoção da saúde e de
estilos de vida saudáveis, nomeadamente sobre as
consequências do consumo de tabaco, de bebidas
alcoólicas e de outras substâncias psicoativas.
 Estabelecimento de parcerias com entidades e/ou
instituições ligadas à saúde: Associação Abraço, Ordem
dos Farmacêuticos, Departamentos de Intervenção em
Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) e
Centro de Saúde de Sesimbra.
 Implementação de um programa de Educação
Sexual, com a colaboração de técnicos devidamente
formados nessa área e em parceria com o Centro de
Saúde e a Câmara Municipal de Sesimbra, que
contemple as diversas vertentes da sexualidade
humana, de acordo com os programas das disciplinas
intervenientes e o nível etário dos alunos.
 Dinamização na ES de Sampaio e na EB do Castelo
dos Gabinetes “Jovem Aparece!”, numa parceria com os
técnicos de Saúde Escolar do Centro de Saúde.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

4 - Envolver a comunidade
educativa
na
vida
do
Agrupamento.

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

 Insuficiência de articulação entre as políticas educativas concelhias e o projeto
educativo do Agrupamento;

 Promover uma maior sintonia entre as políticas
definidas ao nível do concelho e as opções do Agrupamento;

 Participação regular e interveniente do diretor nas
reuniões do conselho municipal de educação;

 Insuficiente interiorização
do Projeto Educativo por parte
da comunidade educativa;

 Promover a participação efetiva da comunidade
educativa na definição das políticas educativas a
implementar pelo Agrupamento;

 Implementação mais efetiva do observatório concelhio da educação para monitorização dos problemas;
 Fomento de momentos de debate no conselho
pedagógico e conselho geral sobre as opções do
Agrupamento em termos de política educativa;
 Contribuição de forma mais regular das estruturas
intermédias ao nível da apresentação de propostas a
serem debatidas em conselho pedagógico.

 Dificuldade no percurso da
comunicação entre a direção,
o conselho pedagógico, e os
docentes em geral;

 Melhorar as formas de comunicação entre o diretor, o
conselho pedagógico as várias estruturas intermédias;

 Participação do diretor nas reuniões das estruturas
intermédias sempre que a importância dos assuntos a
debater o justifique;
 Realização de reuniões entre o diretor e os
coordenadores das estruturas de gestão intermédia e os
grupos de recrutamento sempre que se justifique;
 Desenvolvimento de uma verdadeira cultura de
participação e de valorização das estruturas intermédias
designadamente através de uma maior afirmação dos
respetivos coordenadores.

 Insuficiente envolvimento
do pessoal não docente na
vida do Agrupamento;

 Melhorar a comunicação entre a direção e o pessoal
não docente em geral, de forma a envolver mais as
pessoas na implementação das medidas definidas;

 Realização de reuniões entre a direção e o pessoal
não docente, gerais ou setoriais, pelo menos uma vez
por período escolar;
 Discussão das medidas a implementar pelo pessoal
não docente com os próprios de forma a envolvê-los
mais com os objetivos a atingir.

 Fraco envolvimento dos
alunos nos órgãos em que
participam e no movimento
associativo;

 Incentivar os alunos a envolver-se de forma ativa nos
órgãos e estruturas em que participam;

 Realização de reuniões entre a direção e os
delegados de turma, pelo menos uma vez por período
escolar;
 Apoio da direção ao movimento associativo e
colaboração estreita com as listas eleitas.
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

4 - Envolver a comunidade
educativa
na
vida
do
Agrupamento.

 Dificuldades ao nível do
acompanhamento dos alunos
por parte das famílias;

 Responsabilizar os pais/encarregados de educação
pelo comportamento menos adequado dos seus
educandos e pelo cumprimento das tarefas escolares;

 Incremento da participação dos representantes dos
encarregados de educação nos conselhos de turma;

 Desenvolver a colaboração escola-família, de forma
a incrementar o envolvimento e a responsabilização dos
pais/encarregados de educação no processo educativo;

 Incentivo à consulta pelos pais da informação
disponibilizada no programa alunos;
 Incremento da participação regular dos EE nas
reuniões convocadas pelo DT, através de contacto
telefónico ou via e-mail;
 Disponibilização de um endereço de e-mail por cada
EE para facilitar os contactos escola-família.

 Fraca participação dos
pais e EE na vida do
Agrupamento;

 Implementar uma cultura de participação dos pais e
E.E. em diferentes atividades promovidas para o efeito;

 Realização de reuniões entre a direção e os
representantes dos pais/encarregados de educação das
várias turmas no início do ano letivo e sempre que tal se
revelar necessário;
 Realização de reuniões entre a direção e as
associaçõs de pais e EE para discutir opções a tomar e
medidas organizativas a implementar.

 Deficiente
participação
dos pais e E.E. nas iniciativas
das associações respetivas;

 Promover nos pais/encarregados de educação um
sentimento de pertença ao Agrupamento;

 Tomada de consciência dos pais e E.E. da
importância da sua colaboração com a escola na
educação e formação dos filhos, quer através do
contacto diligente com os DT quer da partilha das
dificuldades com os professores;
 Organização pelo Agrupamento de atividades com os
alunos que visem objetivamente a participação dos pais.

 Rentabilizar os recursos físicos e humanos
existentes no Agrupamento e coloca-los ao serviço da
comunidade em geral e dos pais e E.E.em particular;

 Realização em horário pós-laboral de sessões de
esclarecimento e de sensibilização destinadas aos pais
e E.E. sobre temáticas pertinentes (projetos EPIS e
PES);

 Promover ofertas formativas gratuitas em horário
pós-laboral para os pais e EE através de ações de
formação de curta duração em áreas como as TIC,
Inglês ou outras.

 Implementação de ações de formação de curta
duração, ateliers, mostras, palestras, entre outros,
dinamizados por professores (componente não letiva),
técnicos convidados exteriores ao Agrupamento e/ou
recrutados entre os próprios EE;
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

5 - Promover a valorização
profissional de todos os
agentes educativos.

 Prevalência de uma lógica
individualista no processo das
ações de formação;

 Desenvolver o conceito de escola como local
privilegiado da realização social e profissional de todos
os agentes educativos;

 Elaboração anual do plano de formação do
agrupamento de escolas, onde são estabelecidas as
prioridades de formação definidas pelo Conselho
Pedagógico;

 Primado da oferta de
formação feita a partir do
centro de formação sobre a
procura de formação feita a
partir
das
escolas
do
agrupamento e dos professores;

 Promover a prática reflexiva nos vários grupos
disciplinares, privilegiando a troca de experiências a
partir de situações letivas concretas;

 Atribuição
de
horas
da
componente
de
estabelecimento aos docentes para desenvolverem o
trabalho de equipa, a troca de experiências e a reflexão
conjunta;

 Inventariar as necessidades de formação de
natureza científica e pedagógica de todos os grupos
disciplinares; estabelecendo prioridades de curto e de
médio prazo;

 Organização ações de formação, por parte de
formadores do agrupamento, com professores dos
respetivos departamentos ou grupos de recrutamento

 Pressão exercida pelo ME
pelas prioridades nacionais de
financiamento
para
que
determinadas temáticas sejam
privilegiadas;

 Impactos raros da formação para as escolas do
agrupamento enquanto organização e espaço coletivo;

 Impactos desiguais da
formação na mudança de
práticas dos professores;

 Estabelecer as prioridades das escolas do
agrupamento, em termos de formação transversal e por
grupo disciplinar, vinculando os docentes à frequência
dessa formação;

(Team Teaching)
 Realização de encontros e/ou seminários na escola,
sem que uma certificação creditada seja condição
essencial à participação nos mesmos;

 Levantamento nos grupos disciplinares das lacunas
reais de formação, no âmbito científico e pedagógico;
 Priorizar formação de docentes no âmbito da
avaliação de competências dos alunos e da construção
dos respetivos instrumentos de avaliação bem como na
gestão da sala de aula e na resolução de conflitos;

 Valorizar tipos de formação que visem a inovação, as
metodologias ativas, a educação para a saúde e a
sexualidade, o combate à indisciplina e/ou outras
necessidades de formação no âmbito da organização
escolar;

 Proposta ao CFAE para a realização de ações de
formação sobre estes temas ou recurso a outros
formadores tendo em conta as disponibilidades
financeiras do Agrupamento;
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Projeto Educativo
VETORES
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS/ METAS

ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR

5 - Promover a valorização
profissional de todos os
agentes educativos.

 Realização de formação
apenas como mecanismo de
obtenção de créditos;

 Assumir a realização da formação prioritária como
objetivo do Agrupamento a ser monitorizada através do
Plano Anual de Atividades do Agrupamento;

 Inclusão da formação assumida como prioritária
como meta do Plano Anual de Atividades do
Agrupamento;

 Falta de tempo útil para a
organização da formação
designadamente do pessoal
não docente (PND);

 Inventariar a necessidades de formação do pessoal
não docente tendo em conta a necessidade de
incrementar o uso das novas tecnologias e de melhorar
a sua ação pedagógica junto dos alunos;

 Rentabilização dos períodos de interrupção das
atividades letivas de forma a permitir aos funcionários a
participação em ações de formação sem prejudicar o
normal funcionamento das escolas;

 Fraco
impacto
da
formação
do
PND
no
desempenho
da
ação
pedagógica junto dos alunos;

 Assegurar a formação do PND nas áreas
identificadas como prioritárias designadamente ao nível
do relacionamento pedagógico com os alunos e nas
novas tecnologias.

 Incidência da formação exatamente nas áreas
relacionadas com as atividades desenvolvidas pelo PND
de forma a que esta seja contextualizada e mais
facilmente assumida na prática;

 Dificuldade do PND no
uso das novas tecnologias e
na manutenção da disciplina
dos alunos.

 Organização interna de ações de formação para o
PND sobre a utilização das TIC.
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Projeto Educativo
7.

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Os objectivos/metas definidos no Projecto Educativo bem como as estratégias a implementar serão concretizadas através dos Planos Anuais de
Atividades, dos Planos Anuais de Formação e do Regulamento Interno.
Enquanto quadro de referência, o Projeto Educativo pode dar continuidade àqueles planos que deverão ser o resultado de uma ação concertada que
venha dar resposta aos principais problemas do Agrupamento e à forma de ultrapassar as dificuldades surgidas.
Implementa-se o Projeto Educativo designadamente através da execução dos Planos Anuais de Atividades, dos Planos de Formação e da observância
do Regulamento Interno e preconiza-se a responsabilidade de monitorizar a sua concretização ao NAI (Núcleo de Avaliação Interna) conforme previsto
no RI.
A avaliação que se fará anualmente, com a participação de toda a comunidade educativa e em articulação com o Balanço de Execução do Plano Anual
de Atividades, poderá conduzir não só à reformulação dos Planos Anuais de Atividades futuros, tendo em vista uma melhor adequação aos vetores
estratégicos do Projeto Educativo, como também a uma melhor especificação e reformulação dos mesmos.
O Projeto Educativo será revisto de três em três anos, tendo como referência o ano da sua aprovação pelo Conselho Geral, ouvido o Conselho
Pedagógico.
Para esta finalidade, o Diretor do Agrupamento nomeará uma equipa de trabalho no Conselho Pedagógico que promoverá a auscultação das opiniões
da comunidade educativa, elaborando, a partir dos dados recolhidos, o projeto de revisão.
Se se verificar a necessidade de reformulação deste Projeto Educativo, antes do prazo referido, por imposições normativas ou outras, a mesma será
confiada ao grupo coordenador responsável pela sua elaboração.
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