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Introdução  

 

O Projeto Educativo, enquanto instrumento do exercício de autonomia de uma instituição escolar, 

é um documento que consagra, para um horizonte de três anos, a orientação educativa de um 

Agrupamento de Escolas, explicitando os princípios, os valores, as metas e as estratégias que orientam o 

cumprimento da sua função educativa. Desta forma, apresenta-se como a expressão da identidade da 

comunidade, como aglutinador da diversidade que a compõe, impondo um sentido de ação educativa e 

afirmando a sua autonomia.   

A organização escolar apresenta características específicas, onde se inter-relacionam várias 

estruturas e múltiplos intervenientes: alunos(as), pessoal docente, pessoal não docente, pais e 

comunidade em geral (Brito, 1998: 12), pelo que a sua autonomia não é um dado adquirido, mas sim algo 

que se vai construindo; consiste então na capacidade que a escola tem, enquanto sistema da ação 

concreta, de gerir as relações com o exterior, e de produzir internamente a sua identidade, a sua 

singularidade (Pinto, 2006: 30).  

A concretização da autonomia exige decisões sustentadas, condições para as concretizar, 

recursos e uma boa gestão dos mesmos. Torna-se fundamental a valorização das boas experiências e a 

promoção de práticas colaborativas, tendo em conta os recursos humanos e materiais disponíveis. O 

exercício da autonomia implica uma maior exigência na tomada de decisões, assim como um forte 

compromisso de responsabilização pelas opções tomadas e pelos resultados obtidos. 

Sendo a expressão da identidade da escola, “o Projecto Educativo de Escola funciona como 

ordenador de toda a vida escolar, dotando-a de coerência e de uma intencionalidade clara” (Vilar, 1993: 

52), sendo condição essencial a sua planificação como eixo vertebrador e a luz que ilumina toda a vida 

da comunidade educativa de uma determinada escola, pelo que deverá ser um produto específico que 

reflete a realidade interna, embora tendo como referência um contexto mais amplo que a influencia (Vilar, 

1993: 30-31). 

Este documento dá continuidade ao Projeto Educativo anterior, visando a consolidação dos 

pontos fortes identificados e a melhoria aspetos menos positivos. Assim, começaremos por fazer a 

caracterização do meio onde se situa o Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, faremos uma breve 

apresentação do Agrupamento até aos nossos dias e procederemos à sua caracterização, ainda que 

sumária. Apresentado o Agrupamento que temos, segue-se o Agrupamento que queremos, sua missão e 

valores.  

No quadro da missão, dos princípios e dos valores que orientam a ação educativa deste 

Agrupamento, delinearemos as linhas orientadoras que identificam as prioridades da ação nos próximos 

três anos e definiremos objetivos gerais, objetivos específicos, metas e estratégias de atuação. Por fim, 

estabeleceremos o modo como o projeto será avaliado. 
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Capítulo I — Contextos 

1. Contexto Local 

O Agrupamento de Escolas de Argoncilhe abarca as freguesias de Argoncilhe, Nogueira da 

Regedoura e Sanguedo – de onde é oriunda a maioria dos(as) alunos(as) do Agrupamento. Estas três 

localidades situam-se no distrito de Aveiro, a Noroeste do concelho de Santa Maria da Feira, ao qual 

pertencem, conforme ilustra a figura 1. Este integra a área metropolitana do Porto, sendo que as 

freguesias de Argoncilhe, Sanguedo e Nogueira da Regedoura confinam com os concelhos de Espinho e 

Vila Nova de Gaia. 

 

 
Figura 1 – Mapa do Concelho de Santa Maria da Feira. 

 

As três freguesias, anteriormente referidas, compõem um núcleo populacional de dimensão 

substancial que, ao longo dos anos, tem vindo a sofrer alterações, acompanhando a evolução 

populacional do concelho, conforme se expõe no quadro 1. 

 

Quadro 1: População residente em 1991, 2001 e 2011, em número de habitantes (Fonte: Censos 2011). 

 

 População Residente 

1991 2001 2011 

Argoncilhe 8318 8605 8420 

Nogueira da Regedoura 4259 5026 5790 

Sanguedo 3154 3542 3600 
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Argoncilhe tem uma área de 8,7 Km2, cerca de 8500 habitantes e é uma das freguesias do 

concelho de Santa Maria da Feira mais próxima da cidade do Porto. Situada junto da EN1, está bem 

servida de acessos rodoviários, o que facilita a mobilidade dos habitantes. A 14 de abril de 1985, 

Argoncilhe ganha o estatuto de Vila, um marco determinante dado que, desde essa data, tem vindo a 

apresentar um desenvolvimento significativo. 

A origem da Vila remonta à época pré-romana, tendo como característica, desde os tempos 

medievais, a sua ligação a Grijó. Em 1093, Argoncilhe foi uma das sete terras doadas ao Mosteiro de 

Grijó. Desde sempre, a agricultura foi a atividade principal de Argoncilhe, mas, a partir do século XX, 

surgiram as primeiras indústrias, na área das madeiras e da serralharia. A partir dos anos 30, aparecem, 

em maior número, as pequenas indústrias. Nesta altura, ganha importância o fabrico do prego para a 

tanoaria, responsável pela criação de um elevado número de postos de trabalho, bem como pela difusão 

das artes para a construção civil. A exploração do volfrâmio foi também um marco muito importante na 

história da vila, entre 1939 e 1945, responsável por grandes negócios, mas também pela emigração para 

a Venezuela, Brasil, França e Alemanha. A chegada da eletricidade à freguesia, em 1951, permitiu um 

avanço industrial e possibilitou a mecanização e modernização na agricultura. Em 1960, surge em grande 

número a emigração para França e Alemanha. Este fluxo emigratório trouxe a desvantagem da fuga da 

mão de obra, mas por outro lado originou uma boa fase de desenvolvimento, uma vez que, para além do 

afluxo de dinheiro, trouxe também novas ideias e processos mais desenvolvidos para o progresso em 

Argoncilhe. 

Argoncilhe foi adquirindo condições de base para o desenvolvimento e progresso da sua terra. 

Atualmente, existe um alargado conjunto de coletividades, iniciativas culturais e projetos, que promovem 

a difusão do nome de Argoncilhe. 

A construção da auto-estrada A41, que atravessa Argoncilhe, permite melhores acessos ao 

interior do concelho e maior fluxo de tráfego a passar pela Vila, podendo constituir mais um importante 

marco na sua evolução. 

Argoncilhe destaca-se por ter um grande número de coletividades culturais e recreativas do 

concelho. São associações prestigiadas o Rancho Regional de Argoncilhe, a Casa da Gaia (música 

regional; teatro; ballet; dança; ginástica), a Associação Desportiva de Argoncilhe, o Grupo Musical Estrela 

de Argoncilhe (dança, música, desporto federado de atletismo e xadrez) e o grupo de teatro amador A 

Flor de Aldriz, entre outras. 

 

Sanguedo tem 4,31 km² de área e cerca de 4 mil habitantes, de entre os quais se destacam 

comunidades ciganas, que têm vindo a aumentar. Neste momento, ainda mantém o estatuto de Aldeia. 
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O nome ‘Sanguedo’ surge de uma abundância da planta conhecida por ‘Sanguinho-Bravo’ por 

aqueles lados. Os documentos mais antigos já se referem a esta freguesia pelo ano de 897, com seu 

mosteiro de São Cristóvão e Santa Eulália. A Igreja Matriz de Santa Eulália de Sanguedo é um edifício de 

proporções médias. A construção do imóvel remonta ao século VIII, com a exceção da capela-mor e de 

uma torre, que só aparecem no século XIX. No alto do monte de S. Bartolomeu, há uma capela do 

mesmo Santo e, ao longo do caminho que lhe dá acesso, podemos apreciar um conjunto de catorze 

cruzes em granito, constituindo um Calvário. Esta freguesia deu outrora abrigo a uma comunidade 

religiosa de freiras clarissas. 

Num passado recente, Sanguedo terá vivido da agro-pecuária; hoje, porém, a realidade é 

diferente, notabilizando-se a freguesia pela industrialização, da qual são exemplo as fábricas de cartão, e 

pela crescente urbanização.  

Em Sanguedo, desenvolvem as suas atividades o CASTIIS (Centro de Assistência Social à 

Terceira Idade e Infância de Sanguedo), a Biblioteca, a Juventude de Sanguedo, o Rancho Folclórico de 

Santa Eulália de Sanguedo, a Cruz Vermelha, a Associação Desportiva e Cultural e a União Columbófila, 

entre outras. 

 

Nogueira da Regedoura situa-se no extremo Noroeste do concelho de Santa Maria da Feira, 

confinando com Vila Nova de Gaia, a Norte, e Espinho, a Oeste. Tem uma área de 4,8 Km2 e cerca de 6 

mil habitantes. Adquiriu o estatuto de Vila a 13 de maio de 1999. 

As origens da atual freguesia de Nogueira da Regedoura, remontam, segundo os registos mais 

antigos, ao ano 1037, anterior, portanto, à própria nacionalidade, surgindo nesses documentos como Villa 

Nugária e Villa de Pousada. A definição Regedoura, primeiro Rugidoura, deve-se certamente ao elevado 

número de ribeiras que proliferavam pela pequena localidade. 

A população era humilde, mas de uma grande dedicação ao trabalho, dedicando-se à produção 

do milho e do feijão. Durante anos, Nogueira da Regedoura foi uma aldeia agrícola e de constante luta 

diária comum. O artesanato granjeou um lugar de destaque nas atividades culturais da freguesia. A partir 

dos fins do século passado, as tecedeiras nogueirenses carregavam à cabeça para o Porto as suas teias 

coloridas, saídas de teares ancestrais e manuais, de algodão de cores, trabalhadas por autênticas mãos 

de fadas. No regresso a casa, as mesmas carregavam as tramas ou fios para urdir as novas teias. Em 

Nogueira da Regedoura existiam também vários moinhos rústicos, bem como uma fábrica de telha, que 

adquiriu prestígio a nível nacional, por volta dos séculos XVI e XVII. Esta freguesia evidenciou-se ainda 

pelo fabrico de papel de embrulho, que mais tarde veio a ser aproveitado para o fabrico de sacos de 

papel. Existiam na localidade pessoas dedicadas ao fabrico de bombas artesanais de tirar água, através 

de um furo num tronco de pinheiro. As mulheres subiam aos pinheiros, para derrubar pinhas, que eram 

utilizadas nos fogões e fornos para cozer o pão. Já os homens dedicavam-se a serrar e rachar pinheiros 
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e eucaliptos, barrotes, ripas e tábuas, para o uso de casas e mobílias. O ex-libris era, todavia, o 

tradicional fasquio, utilizado na construção de paredes de interiores das casas e dos respetivos estuques. 

Nesta freguesia, havia quem se dedicasse à construção de carros de bois, canastros e espigueiros. O 

comércio era quase inexistente.  

Hoje em dia, Nogueira da Regedoura já não é apenas uma freguesia que vive só da agricultura. 

A sua população cresceu significativamente e já dispõe de vários estabelecimentos comerciais e alguns 

serviços, nomeadamente uma unidade de saúde, farmácia, vários consultórios, um laboratório de 

análises clínicas, o Centro Social Luso Venezuelano, o Centro Social S. Cristovão, o Centro Cultural e 

Recreativo de Pousadela, o Rancho Folclórico S. Cristovão, entre outros. Na indústria tem especial relevo 

a indústria transformadora da cortiça, as madeiras, a construção civil, os têxteis e a indústria do 

artesanato.  

 

Em suma, acompanhando o que se passa na maior parte do território português, o paradigma 

social e económico destas freguesias tem-se alterado gradualmente ao longo dos anos. O tecido 

económico do meio é composto por empresas do setor secundário e terciário. Ao nível da indústria, 

predominam as áreas da cortiça e da cerâmica. Em termos de serviços, prevalecem as empresas ligadas 

à restauração e à indústria alimentar, nomeadamente restaurantes, pastelarias e cafés. A mão-de-obra 

utilizada é, na grande maioria, pouco qualificada, refletindo-se, não raro, em salários baixos, precariedade 

laboral e poucas expectativas profissionais. Concomitantemente, o meio sociocultural é desfavorecido, 

sendo que, de um modo geral, as famílias apresentam níveis de literacia deficitários e diminutas 

expectativas face ao sistema escolar. Saliente-se, ainda, que, seguindo a tendência nacional, o 

desemprego é também uma marca acentuada das freguesias desta região, pelo que um número 

considerável dos agregados familiares subsiste do rendimento social de inserção ou do trabalho precário. 

Depois do regresso de alguns emigrantes da “1.ª geração”, verifica-se, agora, e em consequência do 

fenómeno do desemprego, uma nova vaga de emigração, nomeadamente para França, Inglaterra e 

Espanha. Ainda que de forma pouco expressiva, constata-se alguma imigração de países do Leste da 

Europa. Na freguesia de Sanguedo, reside uma comunidade cigana com uma dimensão significativa. 

 

2. Contexto escolar 

O Agrupamento de Escolas de Argoncilhe é uma instituição de Ensino Público, da Educação Pré-

Escolar ao 3.º ciclo do Ensino Básico, que foi homologado por Despacho do Diretor Regional de 

Educação do Norte, datado de 19 de abril de 2002, tendo iniciado funções como tal no ano letivo de 

2002/2003. Dele fazem parte os jardins de infância da rede pública e as escolas do 1.º ciclo das 

freguesias de Argoncilhe e Sanguedo. Mais recentemente, no ano letivo de 2006/2007, os jardins de 

infância e estabelecimentos do 1.º ciclo de Pousadela e Souto, pertencentes à freguesia de Nogueira da 
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Regedoura, agruparam-se também, completando a constituição atual do Agrupamento. Por força da 

reorganização curricular, a EB 1 das Cavadas, em Argoncilhe, fechou no final do ano letivo 2009/2010; a 

partir do ano letivo 2011/2012, o JI de Souto passou a integrar a EB de Souto, na sequência das obras de 

reabilitação de que este estabelecimento foi alvo. Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Argoncilhe 

(AEA) tem um total de 13 estabelecimentos, distribuídos pelas três freguesias da forma que se apresenta 

no quadro 2, sendo a sua sede a Escola Básica de Argoncilhe.  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGONCILHE 

Freguesia Estabelecimento N.º de grupos/turmas 
N.º de 

crianças/alunos(as) 

ARGONCILHE 

JI Aldriz 1 grupo 21 crianças 
JI Ordonhe 2 grupos 44 crianças 
JI S. Domingos 3 grupos 66 crianças 
EB Aldriz 3 turmas 52 alunos(as) 
EB S. Domingos 5 turmas 117 alunos(as) 

EB Carvalhal 
2 grupos 
4 turmas 

39 crianças 
76 alunos(as) 

EB Argoncilhe 25 turmas 569 alunos(as) 

NOGUEIRA DA 
REGEDOURA 

JI Pousadela 1 grupo 19 crianças 
EB Pousadela 4 turmas  69 alunos(as) 

EB Souto 
2 grupos 
4 turmas 

49 crianças 
96 alunos(as) 

SANGUEDO 

JI Candal 1 grupo 16 crianças 
JI Igreja 2 grupos 38 crianças 
EB Arraial 1 grupo 

6 turmas 
18 crianças 

122 alunos(as) 
Quadro 2 – Estabelecimentos que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe no ano letivo 2013/2014, distribuídos 

por freguesias; número de turmas/grupos e número de alunos(as)/crianças de cada estabelecimento. 

 

2.1 Estabelecimentos 

2.1.1 Jardins de infância  

Atualmente, o AEA tem seis jardins de infância que funcionam em instalações próprias. Segue-se 

uma breve descrição de cada um deles. 

 

 Jardim de Infância de Aldriz 

O Jardim de Infância de Aldriz, situado na 

freguesia de Argoncilhe, tem em funcionamento uma 

sala de aula, um gabinete de apoio aos(às) alunos(as), 

duas casas de banho, uma para os adultos e outra para 

as crianças, um refeitório, uma arrecadação e um 

recreio exterior, no qual se encontra um parque infantil 

inserido numa área com pavimento almofadado.  

 

 

Jardim de Infância de Aldriz 
Travessa Augusto Sousa Pinto,  

4505-023 Argoncilhe  
Telf: 227440733 

 



PPrroojjeettoo  EEdduuccaattiivvoo  
 

9 

 

 Jardim-de-Infância de Candal 

 Rua do Espinhal, 259  
 4505-616 Sanguedo 

Telf: 227444219 

 Jardim de Infância de Candal  

O Jardim de Infância de Candal, situado na 

freguesia de Sanguedo, está instalado num edifício tipo 

urbano, construído aproximadamente há doze anos. 

O edifício é composto por um hall de entrada, uma sala 

de atividades, um gabinete de apoio para atendimento 

aos(às) Encarregados(as) de Educação, um refeitório, 

uma casa de banho para as crianças e uma para os 

adultos. Existe um recreio exterior e um pequeno parque 

infantil inserido numa área restrita com pavimento de 

borracha. 

 

 Jardim de Infância de S. Domingos 

O Jardim de Infância de S. Domingos, situado na 

freguesia de Argoncilhe, está instalado num edifício 

construído de raiz e inaugurado em 20/09/2003. É 

composto por um hall de entrada, três salas de aula, uma 

sala polivalente (que funciona como cantina e espaço de 

prolongamento) um gabinete destinado ao corpo docente 

e ao atendimento dos(as) Encarregados(as) de Educação, 

uma cozinha e duas arrecadações, estando uma delas 

destinada para guarda do gás. Existem quatro casas de 

banho: duas para as crianças, uma para deficientes e uma para adultos. Possui um recreio exterior, no 

qual se encontra um parque infantil inserido numa área com pavimento almofadado.  

 

 Jardim de Infância de Igreja 

O Jardim de Infância de Igreja situa-se na 

freguesia de Sanguedo. Encontra-se em atividade há 

cerca de 34 anos e, recentemente, foi alvo de uma 

intervenção. As atuais instalações, construídas 

totalmente de raiz no local onde foram demolidas as 

antigas instalações, entraram em funcionamento em 

setembro de 2013. Dispõe de acessibilidade para 

pessoas com deficiência, três salas de atividades, gabinete 

de atendimento, sala polivalente, refeitório, sala de 

arrumos e instalações sanitárias diferenciadas para 

crianças e adultos, bem como casa de banho adaptada e chuveiros. O recreio, em volta do edifício, é 

 Jardim de Infância de S. Domingos 
Praceta Eleito Local,  
4505-014 Argoncilhe 

Telf: 227448137  

 Jardim-de-Infância de Igreja 
 Rua da Escola,  

 4505-601 Sanguedo 
Telf.: 227440688 
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Jardim de Infância de Ordonhe 
Rua das Escolas  

4535-093 Ordonhe 
Telf: 227440699 

alcatroado; existe ainda um pequeno parque infantil com pavimento almofadado, estando prevista a 

criação de um espaço para jardim/horta. 

 

 

 Jardim de Infância de Ordonhe 

O Jardim de Infância de Ordonhe, situado na 

freguesia de Argoncilhe, está instalado num edifício tipo 

Plano dos Centenários, composto por duas salas de 

atividades, duas salas de apoio e uma arrecadação. Possui 

dois halls de entrada que dão acesso a cada uma das 

salas. Existem quatro casas de banho para crianças e duas 

para adultos. Possui um recreio exterior com parque infantil e alpendre. 

 

 Jardim de Infância de Pousadela 

O Jardim de Infância de Pousadela, situado na 

freguesia de Nogueira da Regedoura, está instalado num 

edifício tipo Plano dos Centenários, composto por duas 

salas de atividades. Possui dois halls de entrada, que dão 

acesso a cada uma das salas e respetivas casas de banho. 

No exterior, existe uma pequena arrecadação bem como 

um recreio vedado, a rodear toda a escola, no qual está 

inserida uma pequena área com pavimento almofadado e 

um equipamento lúdico (escorrega). Nas traseiras da 

escola havia um alpendre, que foi fechado e transformado 

numa sala de apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Jardim de Infância de Pousadela 

Rua Joaquim Domingues Maia, n.º 1699 
4500-744 Nogueira da Regedoura 

Telf.: 227443491 
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EB de Pousadela 
 Rua das Alminhas, n.º 736 

 4500 Nogueira da Regedoura 
Telf.: 227647741 

2.1.2 Escolas de 1.º Ciclo 

São três as escolas do Agrupamento onde funciona apenas o 1.º ciclo, conforme a seguir se 

descreve. 

 

 Escola Básica de Aldriz 

A EB de Aldriz localiza-se no lugar homónimo 

da freguesia de Argoncilhe. A escola é composta por um 

edifício, recreio, nas traseiras deste, e por alguns 

espaços verdes. As quatro salas de aula, com cerca de 

50 m2 cada e todas equipadas com quadros interativos, 

dão resposta a uma população de quatro anos de 

escolaridade. Quatro casas de banho servem os(as) alunos(as), existindo outras duas, uma para 

professores e assistentes operacionais e uma outra para 

deficientes. Existem dois átrios que dão acesso às salas 

de aula. O refeitório tem capacidade para todos(as) os(as) alunos(as) da escola. Existe uma pequena 

sala onde decorrem as sessões de apoio educativo, ensino especial e terapia da fala, possuindo 

computador, armário com material didático e duas mesas de apoio. Uma despensa serve de arrumação 

para produtos de limpeza, leite e materiais didáticos. O arquivo funciona no sótão. O recreio das traseiras 

(principal área para o efeito) possui excelentes condições, nomeadamente piso marcado para vários 

jogos, balizas e cesto de basquetebol. Com a participação no projeto “Escola a Mexer”, a EB de Aldriz 

construiu uma nova imagem, melhorando as suas instalações, através da pintura de todas as paredes 

interiores e exteriores e decoração das mesmas com motivos alusivos às Atividades de Enriquecimento 

Curricular, tendo como base o logótipo da escola. 

 

 Escola Básica de Pousadela  

A EB de Pousadela é um edifício constituído por 

dois setores, com entradas independentes. Um dos 

setores é constituído por três salas de aula e uma outra 

sala, equipada com um quadro interativo, que é utilizada 

como espaço multifuncional, Ainda neste setor existe um 

pequeno gabintete, três pequenas arrecadações e 

instalações sanitárias. O outro setor é constituído por uma 

sala de aula, uma biblioteca, uma sala com uma 

arrecadação para a prática desportiva, um refeitório, uma 

Escola Básica de Aldriz 
Rua do Teatro de Aldriz, 4505-110 Argoncilhe 

Endereço eletrónico: eb1aldriz@gmail.com 
Telefone: 227440697 

 

mailto:eb1aldriz@gmail.com
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pequena sala de professores, três pequenas arrecadações e instalações sanitárias. Duas salas de aula 

estão equipadas com quadro interativo. A escola possui uma área de recreio descoberta e uma parte 

coberta e fechada nas traseiras, onde existe uma pequena sala que funciona como arrecadação. 

 

 Escola Básica de S. Domingos (Centro Escolar) 

A EB de S. Domingos foi requalificada, tendo 

sido inaugurada como centro escolar em 31 de outubro 

de 2012. Com o aproveitamento do edifício do Plano dos 

Centenários, a EB de S. Domingos possui dois pisos e 

um espaço exterior. No rés-do-chão, tem duas salas de 

aulas, um refeitório, duas instalações sanitárias de 

meninas, meninos e mobilidade reduzida, junto ao 

refeitório e próximo do polivalente, uma instalação 

sanitária para professores e outra para pessoal não 

docente, uma sala para o pessoal não docente, uma sala de arrumo, uma sala dos(as) professores(as), 

um polivalente e uma biblioteca. O 1.º piso é composto por seis salas de aulas, uma instalação sanitária 

de meninas, meninos e professores, um vestiário e uma sala de atividades. A escola possui um espaço 

exterior amplo com um campo de jogos, pequenos espaços verdes e duas zonas cobertas.  

 

2.1.3 Escolas de 1.º Ciclo com Jardim de Infância  

Compõem o AEA três estabelecimentos que integram grupos de crianças da educação pré-

escolar e turmas do 1.º ciclo. Duas destas escolas foram recentemente alvo de requalificação, sendo que 

uma delas – EB Souto – recebeu as crianças do extinto JI de Souto. De seguida, faz-se a descrição das 

referidas escolas. 

 

 EB de Arraial (Centro Escolar) 

A EB de Arraial situa-se na freguesia de  

Sanguedo e é constituída por um edifício do Plano dos 

Centenários, que sofreu obras de restauração e 

ampliação. O edifício é composto por dois pisos, cada um 

com cinco salas de aula e duas casas de banho para 

alunos(as). No piso inferior, existem ainda uma sala de 

professores, uma casa de banho para deficientes e uma 

biblioteca, inserida na Rede de Bibliotecas Escolares a 

nível nacional; no piso superior, existe um polivalente. No 

EB de Arraial 
Rua Principal, n.º 1361 

4505-583 Sanguedo 
Endereço Eletrónico: eb1arraial@sapo.pt 

Telf.: 227457403  

 

Escola Básica de S. Domingos 
 Rua Professora Dona Clotilde, 575 

4505-156 Argoncilhe 

mailto:eb1arraial@sapo.pt
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exterior, existe um pequeno espaço coberto e um recreio descoberto ao redor de todo o edifício. Contíguo 

à construção principal, existe um edifício que serve de refeitório. 

 

 EB do Carvalhal 

A EB do Carvalhal, situada na freguesia de 

Argoncilhe, é um edifício do Plano dos Centenários. Esta 

escola é composta por quatro salas do 1.º ciclo – duas no 

rés-do-chão e duas no 1.º andar – e duas salas de Jardim 

de Infância, em edifício contíguo. Possui, ainda, dois 

cobertos fechados, que funcionam como cantina e/ou 

espaços multiusos. Tem, também, três casas de 

banho, sendo duas para alunos(as) e uma outra para 

adultos. Existe um espaço exterior com pavimento 

impermeabilizado, apetrechado com um parque infantil.  

 

 EB de Souto (Centro Escolar) 

A EB de Souto é um estabelecimento de ensino 

constituído por dois edifícios contíguos – um do Plano 

dos Centenários, à espera da conclusão de obras de 

restauro e de ampliação, e outro de construção recente. 

Este último edifício possui dois pisos: no piso inferior, 

existem três salas de pré-escolar, uma sala de apoio às 

atividades plásticas, três casas de banho (uma para 

crianças e duas para adultos), uma sala de professores, 

uma sala de recursos, uma cozinha e três salas de 

arrumos; no piso superior existem quatro salas de aula, uma reprografia, uma biblioteca pertencente à 

Rede de Bibliotecas Escolares, um refeitório e quatro casas de banho (uma para adultos, uma para 

deficientes, uma para meninas e outra para meninos). Os dois pisos comunicam por escadas exteriores e 

por um elevador. Tanto num andar como no outro, os espaços destinados a recreio são reduzidos e 

pouco equipados. Duas das salas do edifício do Plano dos Centenários funcionam, provisoriamente, uma 

como sala para Educação Física e outra para reuniões da Associação de Pais.    

 

 

 

 

 

EB do Carvalhal 
Rua das Escolas do Carvalhal 

4505-122 Argoncilhe 
Endereço Eletrónico: eb1jicarvalhalargoncilhe@gmail.com 

Telf.: 227640650 

 

EB de Souto 
Rua das Camélias, n.º 225 

4500 Nogueira da Regedoura 
Telf. 227647644 

mailto:eb1jicarvalhalargoncilhe@gmail.com
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2.1.4 Escola de 2.º e 3.º Ciclos 

O AEA tem uma escola onde são ministrados os 2.º e 3.º ciclos, sendo a escola sede do 

Agrupamento. De seguida, é feita uma breve descrição do estabelecimento. 

 EB de Argoncilhe 

A EB de Argoncilhe,  que iniciou a sua atividade no 

ano letivo de 1996/1997,  é a escola sede do 

Agrupamento e nela funcionam os 2.º e 3.º ciclos de 

ensino. A escola dispõe de vinte e oito salas de aula, 

entre as quais se encontram os laboratórios, onde são 

ministradas as disciplinas ligadas às Ciências; seis 

gabinetes de apoio à prática docente; duas salas para 

os(as) alunos(as); seis casas de banho para uso 

dos(as) docentes e dez para uso dos(as) alunos(as); 

vinte arrecadações; uma cantina; um espaço exterior, 

relativamente grande, destinado aos momentos de 

lazer; uma sala de professores; uma sala para o 

pessoal não docente; e uma biblioteca, inserida na Rede de Bibliotecas Escolares. Dispõe, ainda, de um 

pavilhão gimnodesportivo e de um espaço requalificado para o funcionamento da componente prática da 

oferta formativa na área da restauração e/ou da indústria alimentar, denominado CREPPE – Cozinha, 

Restaurante e Padaria Pedagógica. 

 

2.2 Alunos(as) 

Nos últimos anos, a população discente do AEA tem vindo a diminuir gradualmente, 

acompanhando a evolução demográfica e os movimentos migratórios das populações que serve e, de 

uma maneira geral, do país. Os números e valores que a seguir se apresentam têm por base a 

informação disponível no início do ano letivo 2013/2014, servindo, sobretudo, como ponto de partida 

deste Projeto Educativo. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE TURMAS/GRUPOS TOTAL DE ALUNOS(AS) 

PRÉ-ESCOLAR 15 310 

1.º CICLO 26 532 

2.º CICLO 10 221 

3.º CICLO (incluindo CEF) 14 328 

EFA SECUNDÁRIO COZINHA E PASTELARIA 1 20 

TOTAIS DO AGRUPAMENTO 66 1411 

Quadro 3 – Número de alunos(as) e de turmas do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

 

EB de Argoncilhe  

Praceta do Eleito Local  
4505-014 Argoncilhe 

Endereço Eletrónico:agrupamentoargoncilhe.escola@gmail.com 
Página do Agrupamento: http://agrupamento-argoncilhe.edu.pt 

Telf.: 27455793/5; Fax: 227455803 
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Da leitura deste quadro, salienta-se que a média de alunos(as) por grupo, no pré-escolar, é de 20 

crianças; no 1.º ciclo, situa-se nos(as) 20 alunos(as); no 2.º ciclo, é de 22; e, no 3.º ciclo, cifra-se nos(as) 

25 alunos(as). A turma com menor número de alunos(as) inscritos é do 1.º ciclo, com 9 alunos(as), sendo 

27 o número mais elevado de alunos(as) numa turma. 

2.3 Encarregados(as) de Educação e Famílias 

Relativamente aos contextos familiares, estes refletem o paradigma social e económico das 

freguesias que compõem o Agrupamento. Na freguesia de Sanguedo, reside uma comunidade cigana 

com uma dimensão significativa e que representa 4% da população escolar do AEA.  

A maioria dos pais dos(as) alunos(as) têm profissões ligadas aos setores da indústria, da 

construção civil e do comércio. O desemprego é também uma marca acentuada das freguesias desta 

região. Neste quadro, cerca de 50% dos(as) alunos(as) do Agrupamento beneficia de apoio da Ação 

Social Escolar, sendo que 30% usufrui do escalão A.  

De realçar que cerca de 10% das mães e de 6% dos pais detêm formação académica superior. 

Grande parte dos pais, cerca de 27%, concluiu o 2.º ciclo do ensino básico e registam-se ainda valores 

significativos de formação ao nível do 1.º ciclo (13%, aproximadamente). 46% dos(as) alunos(as) do AEA 

não possuem computador e, consequentemente, não têm acesso à internet. 

2.4 Pessoal Docente 

Nos últimos anos, o corpo docente do AEA tem ganho alguma estabilidade, sendo 

maioritariamente composto por professores do Quadro do Agrupamento (QA) e por docentes dos Quadro 

de Zona Pedagógica (QZP). Assim, na educação pré-escolar, a esmagadora maioria das docentes 

pertence ao QA, o que corresponde a 93,7%; no 1.º ciclo, 100% dos(as) docentes é do QA; nos 2.º e 

3.ºciclos, 75,8% dos(as) docentes são do QA, 17,7% são dos QZP e 6,5% são docentes contratados. 

2.5 Pessoal Não Docente 

O contingente de Pessoal Não Docente do AEA é composto por Assistentes Operacionais, 

Assistentes Técnicos(as) e, sempre que autorizado, um(a) Técnico(a) de Psicologia. Quase 50% dos(as) 

assistentes pertencem aos quadros do Ministério, trabalhando nos estabelecimentos de ensino do 

agrupamento a tempo inteiro. Os restantes 50% correspondem, sobretudo, a Assistentes Operacionais 

contratados(as) pela Câmara Municipal e que estão distribuídos(as) pelos Jardins de Infância e Escolas 

do 1.º ciclo do Agrupamento, 23% das quais também a tempo inteiro e os(as) restantes a tempo parcial. 

Há, ainda, uma percentagem de cerca de 7%, cuja contratação é autorizada pelo Ministério, mas a tempo 

parcial. 
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Capítulo II – Missão, filosofia e valores 

O mundo global em que vivemos traz novos desafios à vida das sociedades contemporâneas, 

exercendo sobre um dos núcleos nevrálgicos do seu desenvolvimento – os sistemas educativos – uma 

maior pressão, sobretudo no que toca aos padrões de sucesso e de excelência. Paralelamente, a 

massificação do ensino, no quadro de alguma fragmentação e complexidade das sociedades atuais, tem 

confrontado a escola com a necessidade de cumprir um leque muito variado de missões sociais, não 

deixando, no entanto, de ser o seu papel central o de ensinar e fazer aprender o thesaurus cultural 

herdado, a par de uma cidadania livre e responsável (Conselho Nacional de Educação, 2007: 158) e 

melhorar o nível das aprendizagens de todos(as) os(as) seus/suas alunos(as).  

 Neste contexto, entendemos que é nossa missão: 

 Garantir o serviço público de educação. 

 Assegurar a democraticidade, transparência e racionalidade das decisões pedagógicas e dos 

atos de administração e gestão, promovendo a equidade social e criando condições para a 

concretização da igualdade de oportunidades para todos(as). 

 Desenvolver o Projeto Educativo, adequando-o às necessidades concretas de aprendizagem e 

formação de cada aluno(a) e tendo em conta as legítimas expectativas dos respetivos pais e 

Encarregados(as) de Educação. 

Neste mundo global, nesta sociedade da informação em que vivemos, assim como na escola, as 

competências básicas da leitura, da escrita e do cálculo constituem instrumentos essenciais de acesso e 

de sucesso em outras aprendizagens e saberes. A Educação Pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

são o ponto de partida do processo de ensino e da aprendizagem dessas competências, onde se fundam 

os alicerces académicos de todo o edifício escolar, assumindo, ao longo do percurso educativo dos(as) 

nossos(as) alunos(as), um papel crucial.  

Na sociedade da tecnologia e da informação, a leitura é, cada vez mais, uma atividade 

fundamental e incontornável. Num mundo com estas características, a ausência de leitura, tal como 

refere Morais (1997), constitui uma amputação no plano cognitivo, ideológico, ético, emocional e estético.  

“No planeta Bih não existem livros. O saber vende-se e consome-se em garrafas. A História é um 

líquido vermelho que parece sumo de romã, a Geografia um líquido verde mentol, a Gramática é incolor e 

sabe a água mineral. Não existem escolas, estuda-se em casa. Todas as manhãs as crianças, consoante 

a idade, têm de emborcar um copo de História, algumas colheradas de Aritmética e assim por diante. (...) 

Para as crianças do infantário existem rebuçados instrutivos: com sabor a morango, a ananás, a licor, e 

contendo algumas poesias, os nomes dos dias da semana, a numeração até dez” (Rodari, 1988: 78-79).  

Se vivêssemos no planeta imaginário criado pelo autor de literatura infantil italiano Gianni Rodari, 

as nossas considerações seriam certamente de outro “sabor”. Mas vivemos no planeta “Bit”, o planeta da 

informação, onde o saber se vende e consome em sítios eletrónicos, em blogues, em jornais, em revistas, 

em livros. A leitura é, portanto, neste planeta real da palavra escrita, uma necessidade vital e inadiável. 
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No planeta da informação, saber ler – ler rápido, ler muito, ler bem – é um fator de 

desenvolvimento individual e de progresso coletivo. Ao longo de toda a escolaridade, a atividade da 

leitura é um fator de sucesso, constituindo, igualmente, um excelente preventivo de uma grande parte das 

dificuldades de aprendizagem. Cabe, pois, à escola, com o apoio da família e de toda a comunidade, o 

estimulante desafio de cultivar o prazer da leitura e de despoletar o interesse e o gosto pelo livro. 

A cultura é indissociável da leitura, da pedagogia, do conhecimento. A escola básica tem como 

função acautelar a todos(as) os(as) alunos(as), sobretudo aos(às) que vivem em meios social e 

economicamente carenciados, o acesso a um saber cultural mínimo garantido (Baudelot e Establet, 

1994). A cultura é imperecível e intemporal, é um fator de identidade, de dignidade e de qualidade de vida 

do ser humano. Com base neste pressuposto, defendemos uma preocupação com o conhecimento e a 

cultura, de modo a garantir aos(às) alunos(as) um saber cultural de inserção, neste mundo cada vez mais 

global e, não raro, desigual. 

O desempenho cabal da missão central da escola requer um grande trabalho, esforço e 

envolvimento pessoal por parte de cada criança, adolescente, jovem e adulto. Implica um 

comprometimento das famílias, uma crescente participação destas no processo educativo e a abertura da 

escola a outros elementos da comunidade local, em especial as associações culturais e cívicas, as 

autarquias e as empresas. 

A escola é um elo de ligação importante de uma vasta rede social, pelo que a sua missão de 

serviço público apenas se concretizará quando articulada com os demais parceiros. Por conseguinte, 

defendemos a criação de laços com o exterior e a cooperação mútua, o estabelecimento de parcerias e 

protocolos, bem como a participação em projetos locais ou nacionais. 

Enquanto instituição à qual está confiada uma missão de serviço público, é suposto que a escola 

seja capaz de dotar cada um(a) dos(as) cidadãos(ãs) das competências e conhecimentos indispensáveis 

à exploração plena das suas capacidades, necessárias à sua integração futura na sociedade e, assim, 

contribuir ativamente para a vida económica, social e cultural do país. Ora, cumprir este importante 

desiderato, em condições de qualidade e de equidade, é uma tarefa complexa que exige uma intervenção 

eficaz, bem como o trabalho e a participação de todos(as) com vista a atingir a mesma meta.  

Espera-se, por um lado, que os(as) docentes, enquanto agentes principais responsáveis pela 

condução do processo de ensino e aprendizagem, promovam colaborativamente medidas de caráter 

pedagógico que estimulem o desenvolvimento harmonioso da educação, quer nas atividades da sala de 

aula quer nas demais atividades da escola. Por outro, (pre)supõe-se que o pessoal não docente colabore 

ativamente no acompanhamento e integração dos(as) alunos(as) na comunidade educativa, incentivando 

o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo – em 

articulação com os(as) docentes, os pais e Encarregados(as) de Educação – para a prevenção e 

resolução efetiva dos problemas comportamentais e de aprendizagem. Para além dos 

educadores/professores e do pessoal não docente, os pais e os(as) Encarregados(as) de Educação em 
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especial têm a seu cargo a responsabilidade de dirigirem a educação dos(as) seus/suas filhos(as) e de 

promoverem o desenvolvimento físico e intelectual dos(as) mesmos(as). 

É tarefa de todos(as) incutir nas crianças e jovens deste Agrupamento de Escolas valores 

essenciais à sua formação enquanto indivíduos, para que se tornem seres autónomos e capazes de uma 

plena integração futura numa sociedade em construção permanente. Assim sendo, é, igualmente, 

importante que os(as) alunos(as) se consciencializem da necessidade de desenvolver hábitos de 

trabalho, e que adotem uma postura de responsabilidade perante a escola. Como tal, devem tornar-se 

indivíduos competentes e solidários, cujo comportamento se pauta por uma participação ativa e pelo 

respeito ao próximo, através de uma atitude que fomenta o diálogo, a colaboração, sem descurar a 

ecologia como um valor basilar na sociedade atual. 

Pretende-se, no fundo, gerar uma cultura de “equipa” onde cada indivíduo conta, “veste a 

camisola”, sabe qual é a sua função no todo, se revê no Projeto Educativo, colabora e trabalha para o 

mesmo fim: a qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares. 

Assumimos, nesta linha, como valores que orientam a nossa ação o trabalho, a colaboração, o 

respeito, a responsabilidade, o diálogo, a participação, a solidariedade, a ecologia.   

Se, tal como expressa o provérbio africano, “É preciso toda uma aldeia para educar uma 

criança”; na era da globalização, para educar uma criança é preciso todo um mundo. É esta ideia de 

mundo, isto é, um mundo que se compromete e age em harmonia lutando para o mesmo fim, que 

pretendemos transpor para a nossa escola.  

Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, uma Escola para ler o mundo. 
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Capítulo III – Linhas orientadores  

As questões pedagógicas são o cerne da atividade de uma escola e, como tal, devem estar no 

centro das preocupações de todos(as), razão pela qual se definiu como prioridade de intervenção a 

melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção da qualidade 

do serviço público de educação, à prevenção do absentismo e do abandono escolar e à promoção da 

equidade social, criando condições para a concretização de igualdade e de oportunidades para todos(as). 

Neste contexto, consideramos a Biblioteca Escolar como polo dinamizador do Agrupamento, 

como entidade agregadora e central na organização, coordenação e desenvolvimento de clubes, projetos, 

bem como no apoio ao currículo e às atividades pedagógicas. 

Associada a esta primeira linha orientadora, o fomento da participação e da cidadania ativa 

constitui uma área preferencial de ação, seja na responsabilização e participação dos diferentes atores 

educativos, seja no cumprimento dos direitos e deveres constantes no Regulamento Interno. 

A consolidação da identidade do Agrupamento e da relação com a comunidade afigura-se, 

também como linha orientadora da nossa atuação, através da assunção da filosofia e dos valores que 

nos identificam, do desenvolvimento do sentido de pertença ao Agrupamento e da promoção da 

inovação, do conhecimento tecnológico e do empreendedorismo. 

A melhoria dos resultados e a prestação de um serviço educativo de qualidade exigem da parte 

de todos(as) os(as) intervenientes uma constante monitorização do seu trabalho e práticas consistentes 

de diálogo, de reflexão e de autoavaliação, sendo igualmente prioritário o desenvolvimento de práticas de 

avaliação orientadas para a melhoria da instituição, fomentando, deste modo, uma cultura de 

autoavaliação contínua e sistemática e a melhoria qualitativa do Agrupamento.  

Assim, no quadro da missão, da filosofia e dos valores assumidos pelo Agrupamento, definiram-

se as seguintes linhas orientadoras: 

 

1. Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens. 

2. Fomento da participação e da cidadania ativa. 

3. Consolidação da identidade do Agrupamento e da relação com a comunidade. 

4. Desenvolvimento de práticas de avaliação orientadas para a melhoria da instituição. 
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Capítulo IV – Objetivos gerais  

No quadro das linhas orientadoras delineadas, estabeleceram-se os seguintes objetivos gerais: 

 

1. Promover a qualidade do serviço público de educação, das aprendizagens e dos resultados 

escolares.  

2. Prevenir o absentismo e o abandono escolar.  

3. Promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade e de 

oportunidades para todos(as). 

4. Promover uma atitude responsável, o direito à participação e ao exercício da cidadania. 

5. Incentivar o envolvimento das famílias e a interação com a comunidade.  

6. Fomentar o gosto pela cultura e pelo conhecimento. 

7. Promover a educação para a saúde e a defesa dos valores ambientais. 

8. Desenvolver o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento. 

9. Promover a inovação, o conhecimento tecnológico e o empreendedorismo. 

10. Fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o desenvolvimento qualitativo 

do Agrupamento.  
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Capítulo V – Objetivos específicos, metas e estratégias  

Para a prossecução dos objetivos gerais propostos, definiram-se objetivos específicos, que, por 

sua vez, se operacionalizam num conjunto de metas a alcançar, através da implementação concertada de 

diversas estratégias de ação, conforme a seguir se apresenta.  

 

OBJETIVO GERAL 
1. Promover a qualidade do serviço público de educação, das 

aprendizagens e dos resultados escolares.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

1.1 Melhorar os resultados 

escolares 

 

a) Manter a taxa sucesso escolar no 1.º ciclo acima dos 90%.1 

b) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 2.º ano.2 

c) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar na disciplina 

com menor aproveitamento no 1.º ciclo – Português.3 

d) Melhorar em 1%, anualmente, a taxa sucesso escolar no 2.º ciclo.4 

e) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 6.º ano.5 

f) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas 

disciplinas com menor aproveitamento no 2.º ciclo – Matemática; Inglês; 

Ciências Naturais.6 

g) Melhorar em 1%, anualmente, a taxa sucesso escolar no 3.º ciclo.7 

h) Aumentar em 1%, anualmente, a taxa de transição no 7.º e 8.º anos.8 

i) Melhorar em 0,5%, anualmente, a taxa de sucesso escolar nas 

disciplinas com menor aproveitamento no 3.º ciclo – Matemática; 

História; Português.9  

j) Assegurar que a diferença entre a média nacional e a média dos 

resultados obtidos pelos(as) alunos(as) do Agrupamento na avaliação 

sumativa externa não seja superior a 5%. 

ESTRATÉGIAS 

Acompanhamento extraordinário dos(as) alunos(as) dos 4.º, 6.º e 9.º anos, após o fim do ano letivo e como 

preparação para as provas finais; Acompanhamento de alunos(as) que progridam para o 2.º ou 3.º ciclos com 

classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior; Apoios às disciplinas de 

Português e Matemática, lecionados, sempre que possível, pelo docente da turma; Substituição de docentes do 2.º 

e 3.º ciclos por recurso a compensação da aula, a permuta da atividade letiva programada, a lecionação da aula 

por outro docente, de acordo com o planeamento elaborado pelo docente disciplina, ou por organização de 

atividades de enriquecimento e complemento curricular que possibilitem a ocupação educativa dos(as) alunos(as); 

Aumento da carga curricular e estratégias de apoio em disciplinas com maior insucesso, em função do crédito 

horário disponível. 

                                                           
1 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 93,90% (Fonte: MISI).  
2 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 86,21% (Fonte: MISI; Observatório). 
3 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 89,6% (Fonte: Observatório). 
4 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 84,95% (Fonte: MISI). 
5 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 81,48% (Fonte: MISI). 
6 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: Matemática – 72,0%; Inglês – 77,9%; Ciências Naturais – 89,4% (Fonte: Observatório).  
7 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 79,34% (Fonte: MISI). 
8 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 7.º ano – 77,36%; 8.º ano – 78,13% (Fonte: MISI). 
9 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: Matemática – 57,2%; História – 66,7%; Português – 76,5% (Fonte: Observatório). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

1.2 Melhorar a prática letiva. 

a) Utilizar, pelo menos, uma metodologia e estratégia de 

ensino/aprendizagem que promova o trabalho autónomo, a 

criatividade e o espírito crítico, em todas as disciplinas. 

b) Realizar, pelo menos, 5 atividades de trabalho experimental, 

anualmente, na área das ciências, em cada ano de escolaridade. 

c) Utilizar, pelo menos, 10% das horas disponíveis para a aplicação 

de medidas de promoção do sucesso educativo em práticas de 

coadjuvação em sala de aula. 

d) Aumentar em 50% a colaboração da Biblioteca com as diferentes 

disciplinas/áreas, na dinamização de atividades de âmbito 

curricular – apoio ao currículo e planificação conjunta.10 

e) Implementar estratégias de acompanhamento e supervisão da 

prática letiva, em todos os departamentos. 

ESTRATÉGIAS 

Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem das crianças e 

dos(as) alunos(as); Coadjuvação em sala de aula; Constituição temporária de grupos de alunos(as) de 

homogeneidade relativa, tendo em conta a pertinência das situações; Diálogo construtivo entre docentes na 

resolução colaborativa de problemas; Plano de supervisão; Articulação curricular vertical, desde a educação pré-

escolar até ao 3.º ciclo; Projetos comuns aos diferentes níveis de educação e ensino; Articulação e 

sequencialidade do percurso educativo dos(as) alunos(as) (visitas e atividades de transição/integração das 

crianças/alunos(as) do pré-escolar, em fim de ciclo, às escolas do 1.º ciclo e do 4.º ano à Escola sede; programa 

de adaptação ao 5.º ano de escolaridade); Sala específica para cada área disciplinar dos 2.º e 3.º ciclos; Utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação na sala de aula. 

 

                                                           
10 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 4 atividades realizadas (Fonte: Registos da Biblioteca). 
11 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 4774 requisições de toda a comunidade escolar (Fonte: Rede concelhia de bibliotecas). 
12 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 3930 utilizadores dos recursos TIC da Biblioteca (Fonte: Observatório). 
13 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: Total de registos = 15299; N.º de alunos = 1537 – Agrupamento / 595 – Escola Sede (Fonte: Registos 
de entrada da Biblioteca). 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

1.3 Desenvolver 

competências em 

literacias 

 

a) Aumentar o número de requisições domiciliárias em 5%.11 

b) Alargar a implementação do Passaporte da Leitura para 30% 

dos(as) alunos(as), nas escolas com biblioteca da RBE.  

c) Aumentar em 5% o número de utilizações das TIC pelos 

alunos(as).12 

d) Aumentar o número médio de entradas, por aluno(a), na Biblioteca 

da escola sede.13 

ESTRATÉGIAS 

Divulgação da Biblioteca; Dinamização de concursos, passatempos, dramatizações, visualização de filmes, 

atividades de promoção da leitura, etc. 
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OBJETIVO GERAL 
2. Prevenir o absentismo e o abandono escolar. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

2.1 Garantir o cumprimento 

da escolaridade obrigatória. 

a) Diminuir a taxa de abandono escolar, no ensino regular, para um 

valor igual ou inferior a 1%.14 

ESTRATÉGIAS 

Práticas de inclusão em relação às crianças/alunos(as) com necessidades educativas especiais, com dificuldades 

de aprendizagem, da comunidade cigana e estrangeiros; Trabalho atento e articulado de todos os agentes 

educativos e outras entidades; Integração escolar de alunos(as) de culturas e etnias diferentes, com recurso, entre 

outras medidas, à presença de mediadores e à participação em projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 1,4% (Fonte: Observatório). 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

1.4 Monitorizar a avaliação 

do ensino e da 

aprendizagem. 

 

a) Definir, anualmente, critérios de avaliação gerais e específicos. 

b) Elaborar, pelo menos, 3 matrizes e instrumentos de avaliação em 

comum, ao longo do ano letivo, em todas as disciplinas e em todos 

os anos de escolaridade. 

c) Participar em instrumentos de avaliação disponibilizados pela tutela, 

em pelo menos, 2 disciplinas.  

d) Analisar trimestralmente os resultados escolares. 

ESTRATÉGIAS 

Definição de critérios de avaliação comuns; Prática de elaboração de matrizes e instrumentos de avaliação comuns 

(ex.: ficha de avaliação comum, trimestral, por disciplina e ano de escolaridade); Participação em instrumentos de 

avaliação disponibilizados pela tutela (ex.: Testes Intermédios); Análise comparativa dos resultados escolares 

internos e externos; Cálculo do Rendimento Escolar Interno (REI), calculado com base na nota média por turma em 

cada disciplina. 
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OBJETIVO GERAL 
3. Promover a equidade social, criando condições para a concretização de 

igualdade e de oportunidades para todos(as). 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

3.1 Implementar medidas de 

diferenciação pedagógica 

que visem promover a 

aprendizagem dos(as) 

alunos(as) com dificuldades 

de aprendizagem e/ou com 

necessidades educativas 

individuais de caráter 

permanente (NEE), incluindo 

os(as) alunos(as) surdos(as), 

cegos(as), com baixa visão, 

com perturbações do espetro 

do autismo ou com 

multideficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aumentar em 1% a eficácia dos planos de acompanhamento no 

ensino regular.15  

b) Propor, anualmente, pelo menos 1 oferta educativa adequada ao 

perfil dos(as) alunos(as). 

c) Garantir, acima dos 80%, a eficácia dos programas educativos 

individuais dos(as) alunos(as) com NEE acima dos 80%.  

d) Dinamizar anualmente o mínimo de 5 atividades e/ou projetos 

direcionadas para os(as) alunos(as) com NEE. 

e) Manter uma modalidade de Desporto Escolar adequada aos(às) 

alunos(as) com NEE. 

f) Estabelecer, anualmente, parcerias com instituições da comunidade 

e/ou centros de recursos especializados para garantir apoios 

específicos para os(as) alunos(as) com NEE. 

g) Incluir em todos os currículos específicos individuais (CEI) 

conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do(a) 

aluno(a).  

h) Garantir que todos os CEI dão prioridade ao desenvolvimento de 

atividades de cariz funcional centradas nos contextos de vida, à 

comunicação e à organização do processo de transição para a vida 

pós-escolar. 

i) Organizar, anualmente, no mínimo, 1 atividade de 

acompanhamento vocacional que permita a (re)orientação do 

percurso escolar dos(as) alunos(as). 

j) Realizar, anualmente, o mínimo de 1 ação de reflexão/formação 

para docentes e outros profissionais, sobre estratégias de 

diferenciação pedagógica e/ou outras temáticas no âmbito da 

Educação Especial. 

ESTRATÉGIAS 

Apoio educativo, orientado para a satisfação de necessidades específicas dos(as) alunos(as); Apoio ao Estudo 

aos(às) alunos(as) do 1.º e 2.º ciclos; Apoio a grupos de alunos(as) para ultrapassar as dificuldades de 

aprendizagem ou potenciar o desenvolvimento da mesma; Atividades de orientação vocacional e escolar que 

permitam o encaminhamento e a reorientação do percurso escolar dos(as) alunos(as); Acompanhamento dos(as) 

alunos(as) com NEE nas diferentes transições escolares: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo secundário e para a vida pós-

escolar; Apoio pedagógico personalizado orientado para o desenvolvimento de competências específicas, tendo 

em conta o perfil de funcionalidade de cada aluno(a); Articulação do trabalho entre o professor titular de 

turma/disciplina, a professora de Educação Especial e/ou o(a) professor(a) de apoio; Cooperação e a parceria com 

o Centro de Recursos para a Inclusão da Cerci-Lamas para apoio a alunos(as) com NEE nas valências de 

Psicologia, Terapia de Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e/ou na monitorização de Planos Individuais de 

Transição; Organização do processo de referenciação e avaliação de alunos(as), com vista à diferenciação das 

NEE e das dificuldades de aprendizagem; Aplicação de questionários/inquéritos de opinião, sobre as temáticas da 

Educação Especial, a docentes e/ou outros profissionais. 

                                                           
15 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 75,05% (Fonte: Conselho Pedagógico). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

3.2. Implementar ações que 

promovam a participação 

dos(as) alunos(as) com NEE, 

incluindo os(as) alunos(as) 

surdos(as), cegos(as), com 

baixa visão, com 

perturbações do espetro do 

autismo ou com 

multideficiência. 

 

a) Assegurar a participação dos(as) alunos(as) com CEI em pelo 

menos 1/3 das atividades do grupo/turma a que pertencem. 

b) Garantir a participação dos(as) alunos(as) com NEE em 90% das 

atividades de complemento/enriquecimento curricular dirigidas 

aos(às) restantes alunos(as). 

c) Realizar, anualmente, no mínimo, 1 atividade que promova a 

interação dos(as) alunos(as) NEE com a comunidade educativa. 

d) Organizar, anualmente, no mínimo, 1 ação de 

formação/aconselhamento aos pais e/ou encarregados de 

educação e outros membros da comunidade educativa. 

ESTRATÉGIAS 

Acompanhamento dos(as) alunos(as) com NEE nas diferentes transições escolares: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo 

secundário e para a vida pós-escolar; Apoio pedagógico personalizado orientado para o desenvolvimento de 

competências específicas, tendo em conta o perfil de funcionalidade de cada aluno(a); Estruturação dos CEI a 

partir de três áreas nucleares: Matemática para a vida; Desenvolvimento da linguagem e comunicação; 

Aprendizagens funcionais de inserção na vida ativa/inclusão social; Articulação do trabalho entre o professor titular 

de turma/disciplina, a professora de Educação Especial e/ou o(a) professor(a) de apoio; Cooperação e a parceria 

com o Centro de Recursos para a Inclusão da Cerci-Lamas para apoio a alunos(as) com NEE nas valências de 

Psicologia, Terapia de Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e/ou na monitorização de Planos Individuais de 

Transição; Organização do processo de referenciação e avaliação de alunos(as), com vista à diferenciação das 

NEE e das dificuldades de aprendizagem; Aplicação de questionários/inquéritos de opinião, sobre as temáticas da 

Educação Especial, a docentes e/ou outros profissionais. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 
4. Promover uma atitude responsável, o direito à participação e ao 

exercício da cidadania. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

4.1 Garantir o cumprimento de 

regras e a disciplina 

a) Informar, no início de cada ano letivo, todos(as) os(as) alunos(as) 

acerca dos seus direitos e deveres e das regras de 

funcionamento da escola e da sala de aula. 

b) Não ultrapassar a média diária de 5 participações/ocorrências 

disciplinares. 

c) Não ultrapassar 20 procedimentos disciplinares por ano. 

ESTRATÉGIAS 

Divulgação e análise do Regulamentação Interno em contexto de sala de aula; Vigilância dos(as) alunos(as) nos 

recreios; Atuação pronta e uniforme; Acompanhamento dos(as) alunos(as) pelo(a) Professor(a)/Diretor(a) de 

Turma; Articulação da atuação com o Serviço de Psicologia e Orientação, Assistentes Sociais, CPCJ, Escola 

Segura. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

4.2 Facilitar a participação 

responsável dos(as) 

alunos(as) e o exercício da 

cidadania 

a) Assegurar, anualmente, um mínimo de 3 atividades dinamizadas 

por iniciativa dos(as) alunos(as). 

b) Organizar, anualmente, um mínimo de 2 assembleias 

representativas dos(as) alunos(as).16 

ESTRATÉGIAS 

Divulgação de concursos, projetos, reuniões junto dos(as) alunos(as); Convite à participação ativa dos(as) 

alunos(as) em concursos, projetos, reuniões, assembleias; Aconselhamento e apoio aos(às) alunos(as) na 

realização de atividades por sua iniciativa; Criação de equipas de alunos(as) que funcionem como 

mediadores/conselheiros de alunos(as) com problemas. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 
5. Incentivar o envolvimento das famílias e a interação com a 

comunidade.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

5.1 Reforçar o 

envolvimento/participação dos 

pais e encarregados(as) de 

educação. 

a) Assegurar uma frequência mínima de 80% dos(as) 

Encarregados(as) de Educação nas reuniões de entrega das 

avaliações. 

b) Manter acima dos 90% a presença dos(as) Encarregados(as) de 

Educação na escola quando convocados pelo(a) 

Professor(a)/Diretor(a) de turma.17  

c) Executar os procedimentos necessários para permitir a presença 

de Encarregados(as) de Educação nas estruturas de 

acompanhamento e de decisão, nos termos da lei. 

d) Assegurar, anualmente, um mínimo de 1 atividade dinamizada 

por iniciativa dos(as) Encarregados(as) de Educação em cada um 

dos estabelecimentos. 

ESTRATÉGIAS 

Flexibilização do horário de atendimento aos(às) Encarregados(as) de Educação; Dinamização de atividades a 

horas consentâneas com a vida das famílias (mesmo em período pós-laboral); Divulgação de concursos, projetos, 

reuniões junto das associações de pais e/ou dos(as) Encarregados(as) de Educação; Convite à participação 

dos(as) Encarregados(as) de Educação em concursos, projetos, reuniões, assembleias; Sensibilização para a 

importância da participação dos(as) Encarregados(as) de Educação nas estruturas em que estão 

representados(as); Apoio aos(às) Encarregados(as) de Educação na realização de atividades por sua iniciativa; 

Utilização de meios eficazes de contacto entre a escola e os(as) Encarregados(as) de Educação. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

                                                           
16 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 3 reuniões de Assembleia de Delegados e Subdelegados (Fonte: Observatório). 
17 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: Em 477 convocatórias efetuadas, 450 presenças;  44 convites na EPE e  30 no EB (Fonte: 
Observatório). 
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5.2 Aproximar a escola da 

comunidade  

a) Dinamizar, pelo menos, 1 evento anual em cada estabelecimento 

dirigido à comunidade educativa. 

b) Dinamizar, pelo menos, 2 eventos anuais na ou para a comunidade 

local. 

ESTRATÉGIAS 

Organização de ações na comunidade que contribuam para o seu desenvolvimento (ex.: voluntariado no âmbito do 

projeto Banco Escolar do Tempo – BEST; Jornadas de formação; atividades lúdico-desportivas; etc.); Estabelecer 

parcerias com instituições da comunidade. 

 

OBJETIVO GERAL 
6. Fomentar o gosto pela cultura e pelo conhecimento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

6.1 Implementar iniciativas 

que valorizem o 

conhecimento e o 

enriquecimento cultural 

a) Manter o número de atividades/projetos que permitam o contacto 

direto com variadas formas de arte e cultura.18 

b) Manter as atividades que permitam a ocupação útil dos(as) 

alunos(as) durante o período de permanência na escola, em função 

dos recursos disponíveis. 

c) Manter o envolvimento da Biblioteca Escolar em projetos e 

atividades de índole cultural, em função dos recursos disponíveis. 

ESTRATÉGIAS 

Atividades de Enriquecimento Curricular; Clubes de leitura, música, cinema, teatro, escrita; Ciclos de cinema; 

Exposições de desenho, pintura, autores/escritores; Presença de autores/ilustradores na(s) escola(s). 

 

OBJETIVO GERAL 
7. Promover a educação para a saúde e a defesa dos valores ambientais. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

7.1 Dotar os(as) alunos(as) 

de conhecimentos, atitudes e 

valores que os(as) ajudem a 

fazer opções e a tomar 

decisões adequadas à sua 

saúde e ao seu bem-estar 

físico, social e mental 

a) Dinamizar, no mínimo, anualmente, 10 atividades promotoras de 

saúde, nas áreas de alimentação e atividade física, postura 

corporal, sexualidade, consumo de substâncias psicoativas ou 

violência em meio escolar/saúde mental.  

b) Participar e/ou dinamizar, anualmente, no mínimo, 3 projetos locais, 

regionais ou nacionais, no âmbito da promoção da saúde em meio 

escolar. 

c) Garantir que a maioria dos(as) alunos(as) que utilizam a cantina 

escolar, no 2.º e 3.º ciclos, consuma a refeição completa. 

d) Assegurar que, pelo menos, 20% dos(as) alunos(as) do 2.º e 3.º 

ciclos se inscrevem no Desporto Escolar19. 

ESTRATÉGIAS 

Sessões de sensibilização e outras estratégias de trabalho 

continuado com os(as) alunos(as) e envolvendo toda a comunidade educativa; Desporto Escolar; Dinamização do 

Projeto Caminhos+. 

 

                                                           
18 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013: 216 atividades promotoras de enriquecimento cultural (Fonte: Observatório). 
19 Ponto de partida – ano letivo 2012/2013:  20% de alunos inscritos em pelo menos uma modalidade (Fonte: Relatório de Desporto Escolar). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

7.2 Mobilizar os(as) 

alunos(as) para a proteção e 

valorização ambiental  

a) Participar anualmente, em cada estabelecimento, num mínimo de 5 

iniciativas ou projetos que promovam a defesa do meio ambiente. 

b) Manter a bandeira Eco-Escolas na escola sede. 

ESTRATÉGIAS 

Ações de monitorização de indicadores considerados de intervenção prioritária a nível escolar, no âmbito do projeto 

Eco-escolas; Participação em projetos que valorizem e qualifiquem o ambiente. 

 

 

OBJETIVO GERAL 
8. Desenvolver o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

8.1 Reforçar a identidade do 

Agrupamento 

a) Dinamizar anualmente 1 atividade ou projeto comum a todo o 

Agrupamento. 

b) Organizar anualmente uma cerimónia pública de reconhecimento 

do mérito dos(as) alunos(as). 

c) Organizar anualmente 2 momentos de convívio para o pessoal 

docente e não docente. 

d) Preservar as instalações e os recursos materiais das escolas. 

e) Celebrar momentos significativos da história e do quotidiano do 

Agrupamento, a definir pelo Conselho Pedagógico. 

ESTRATÉGIAS 

Criação de uma mascote do Agrupamento; Implementação de atividades/projetos/eventos comuns; Dinamização 

do coro do Pessoal Docente e Não Docente do Agrupamento, De Coro e Alma; Divulgação e abertura à 

comunidade da cozinha, restaurante e padaria pedagógica, CREPPE; Dinamizar os espaços de convívio e de lazer 

dos(as) alunos(as); Incentivo à organização de um Clube de antigos alunos(as) do Agrupamento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

8.2 Projetar a imagem da 

escola a nível local e 

nacional 

a) Participar na maioria dos eventos locais para os quais sejamos 

convidados, no âmbito da oferta formativa do Agrupamento. 

b) Participar anualmente em pelo menos 5 concursos de âmbito local 

ou nacional.  

c) Divulgar mensalmente atividades e projetos desenvolvidos pelo 

Agrupamento. 

d) Divulgar anualmente os resultados da avaliação externa dos(as) 

alunos(as). 

ESTRATÉGIAS 

Criação e manutenção de uma equipa de comunicação; Participação em concursos de âmbito local e nacional; 

Publicação do jornal escolar; Publicitação de eventos em espaços locais. 

 



PPrroojjeettoo  EEdduuccaattiivvoo  
 

29 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 
9. Promover a inovação, o conhecimento tecnológico e o empreendedorismo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

9.1 Apoiar o desenvolvimento 

de aptidões vocacionais e 

profissionais 

a) Participar em pelo menos 3 iniciativas em que seja feito um apelo 

à inovação, à criatividade e ao empreendedorismo. 

b) Estabelecer as parcerias que se revelem adequadas com o tecido 

empresarial da comunidade. 

ESTRATÉGIAS 

Participação em concursos; Identificação de problemas do meio circundante e de geração de ideias criativas e 

inovadoras com capacidade para configurar novas soluções; Parcerias. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 
10. Fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o 

desenvolvimento qualitativo do Agrupamento.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

10.1 Avaliar internamente o 

trabalho desenvolvido e o 

serviço prestado. 

a) Analisar trimestralmente os resultados escolares. 

b) Avaliar anualmente o nível de execução das atividades e o seu 

impacto nos resultados escolares. 

c) Definir e implementar planos de ação para a melhoria da qualidade 

do serviço prestado. 

d) Criar e aplicar inquéritos de satisfação do serviço educativo. 

e) Analisar o percurso dos(as) alunos(as) após a conclusão dos 

estudos no Agrupamento. 

ESTRATÉGIAS 

Equipa de autoavaliação (Observatório); Participação em estudos nacionais e internacionais por solicitação do 

MEC (ex.: PISA, TALIS, etc.); Implementação de planos de melhoria; Cálculo do Rendimento Escolar Interno (REI), 

medido com base na nota média por turma em cada disciplina; Avaliação do grau de satisfação dos(as) alunos(as) 

na escola (Índice de bem-estar); Plano de Supervisão. 
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Capítulo VI – Critérios  

1. Critérios para a constituição de turmas 

A constituição de turmas/grupos rege-se pelo enquadramento legal em vigor, sendo que, em 

qualquer nível de ensino, devem prevalecer critérios de natureza pedagógica sobre quaisquer outros. As 

situações que não se enquadram no estipulado na legislação em vigor e/ou nos critérios definidos são 

analisadas e decididas, tendo em conta a sua especificidade, depois de ouvido o Conselho Pedagógico. 

Na formação de turmas/grupos, devem ser tidas em linha de conta as informações dos(as) 

docentes do ano letivo anterior. As turmas/grupos devem, sempre que possível: 

a) Respeitar a heterogeneidade do público escolar; 

b) Respeitar o equilíbrio de alunos(as)/crianças em função do género e idade; 

c) Manter-se conforme a constituição do ano letivo anterior, salvo quando, por motivos pedagógicos 

e/ou disciplinares, se mostre conveniente a mudança; 

d) Acolher alunos(as) em situação de retenção, distribuídos de forma equilibrada segundo o seu 

perfil. 

Sem prejuízo dos critérios referidos anteriormente, na constituição de turmas/grupos podem ser 

considerados outros que sejam determinantes para a promoção do sucesso escolar e/ou para o 

desenvolvimento de projetos específicos. 

 

2. Critérios para a distribuição de serviço docente 

A distribuição do serviço docente tem por finalidade garantir as condições para o 

desenvolvimento das ofertas educativas e de outras atividades que promovam a formação integral 

dos(as) alunos(as), constituindo a promoção do sucesso escolar dos(as) alunos(as) o seu eixo 

fundamental. A distribuição de serviço docente é da competência do órgão de gestão, de acordo com as 

disposições definidas legalmente. Considerando a gestão eficiente dos recursos disponíveis, a 

distribuição de serviço docente deve reger-se, preferencialmente, pelos seguintes critérios: 

a) Continuidade pedagógica; 

b) Distribuição equilibrada de níveis; 

c) Lecionação das disciplinas de uma área curricular pelo mesmo docente; 

d) Atribuição de cargos de natureza pedagógica na componente não letiva. 

Na distribuição de serviço no âmbito da Educação Especial, para além dos critérios referidos 

anteriormente, deverão ser consideradas as seguintes prioridades: 

a) Apoio aos(às) alunos(as) com necessidades educativas especiais de caráter permanente 

que usufruem da medida de Currículo Especifico Individual. 

b) Apoio a alunos(as) com necessidades educativas especiais de caráter permanente que 

tenham nos seus programas educativos áreas curriculares específicas que não façam parte 
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da estrutura curricular comum, como por exemplo: leitura e escrita em braille; orientação e 

mobilidade; treino de visão; atividade motora adaptada. 

c) Alunos(as) com dificuldades de aprendizagem, desde que esteja plenamente assegurado o 

atendimento aos(às) alunos(as) com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente. 

Em qualquer dos casos referidos nas alíneas anteriores, deverá ser dada prioridade às situações 

mais problemáticas evidenciadas no processo de referenciação e ao acompanhamento dos(as) 

alunos(as) que frequentam os anos mais baixos de escolaridade. 

Ainda no âmbito da Educação Especial, na distribuição de serviço do pessoal não docente, deve 

ser tida em consideração a adequação da formação e do perfil do(a) profissional à problemática dos(as) 

alunos(as). 
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Capítulo VII – Acompanhamento e avaliação  

O processo de acompanhamento e avaliação deste projeto deverá ocorrer no final da execução 

do mesmo ou, como forma de avaliação intermédia, quando qualquer órgão de gestão assim o solicitar. 

Esta última poderá ser global ou centrada em determinados aspetos, servindo para fazer uma clarificação 

da situação a fim de que possam ser tomadas medidas para a resolução dos obstáculos/dificuldades 

sentidas. 

MODALIDADES MOMENTOS OBJETIVOS INSTRUMENTOS 

Intermédia 

Ao longo do 

desenrolar do 

processo. 

Detetar obstáculos à concretização 

do Projeto Educativo e definir formas 

de os superar. 

- Pareceres do Observatório; 

- Resultados da avaliação 

sumativa interna e externa, 

bem como da autoavaliação. 

Final No final do triénio. 
Fazer o balanço do grau de 

execução do Projeto Educativo. 

- Parecer do Observatório; 

- Relatório de atividades; 

- Avaliação final do Conselho 

Geral. 
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Conclusão  

As contribuições e esforços dos diferentes elementos que constituem a comunidade educativa 

desencadeiam um efeito sinérgico que otimiza as condições para uma educação de qualidade pela qual 

todos(as) são responsáveis, autores e atores.  

O Projeto Educativo concretiza-se através das práticas diárias de todos os agentes educativos 

nele envolvidos e das quais depende o seu sucesso. Para que tal seja possível, impõe-se que os atores 

educativos compreendam e aceitem os desafios de uma Escola capaz de motivar para a aprendizagem e 

para a realização das crianças e adolescentes no seu todo. O seu desenvolvimento e êxito dependem, 

acima de tudo, de uma atitude autónoma das escolas conquistada aos poucos e orientada para a 

necessidade do sucesso educativo de/para todos(as), através de uma prática assumida.  

O projeto deve ter em conta o imprevisto, ser capaz de mudar de direção como resultado de uma 

avaliação sistemática, mas, principalmente, devolver a cada indivíduo o seu espaço de criatividade e 

ação, por forma a que ele veja e sinta reconhecida a sua atividade, compreenda as suas ações e as 

possa inscrever num todo que seja significativo para ele. Neste sentido, a Escola não pode ser um 

espaço fechado de saberes e valores, antes deve ser um contexto privilegiado na construção contínua de 

indivíduos que se pretendem competentes, numa sociedade cada vez mais global e em constante 

mudança: 

 

Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, uma Escola para ler o mundo. 
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Glossário 

AEA – Agrupamento de Escolas de Argoncilhe 

CEF – Curso de Educação e Formação. 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

EB – Escola Básica. 

EFA – Educação e Formação de Adultos. 

EPE – Educação Pré-escolar. 

JI – Jardim de Infância. 

Observatório – Equipa de Autoavaliação. 

Plano dos Centenários –  constituiu um projeto de construção de escolas em larga escala, levado a 

cabo pelo Estado Novo em Portugal, entre as décadas de 1940 e de 1960. O plano deve o seu nome ao 

terceiro centenário da Restauração da Independência e ao oitavo centenário da Independência de 

Portugal, comemorados, respetivamente em 1940 e 1943. A construção das escolas foi levada a cabo 

pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Ministério das Obras Públicas. No âmbito 

do Plano dos Centenários, até ao final da década de 1950, foram construídos mais de 7000 edifícios 

escolares novos, que incluíam um total superior a 12 000 salas de aula. A construção de escolas em 

larga escala continuou até meados da década de 1960. Quase todas as cidades, vilas e aldeias de 

Portugal passaram a dispor de uma ou mais escolas do Plano dos Centenários, o que permitiu diminuir 

acentuadamente o analfabetismo e aumentar o ensino obrigatório de três para quatro anos em 1960 e 

para seis anos em 1967. As escolas do Plano dos Centenários, com a sua arquitetura típica, acabaram 

por se tornar numa imagem de marca de Portugal, existindo pelo menos um exemplar em quase todas as 

povoações do país. As escolas foram construídas, segundo o estilo arquitetónico conhecido como 

"Português Suave, incorporando características da arquitetura tradicional. Foram estabelecidas tipologias-

base, que seriam adaptadas às condições locais, segundo o número de alunos(as) a receber e o clima da 

região. Normalmente, cada escola englobava duas ou quatro salas de aula, uma cozinha, instalações 

sanitárias e um alpendre (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_dos_Centenários). 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares. 

TIC – Tecnologias de informação e Comunicação. 

 

Retificação 

Ao longo do documento, onde se lê Observatório, deve ler-se Equipa de Autoavaliação. 
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