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I - INTRODUÇÃO 

Uma das missões da escola, “que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das 

competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

integrar-se activamente na sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do 

País”, tem vindo a assumir-se como o referencial prioritário na prestação do serviço público da 

educação. 

Esta atualização do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), revela-se necessária, não pela 

desatualização ou inoportunidade do vigente, mas pelos princípios e objetivos que se posicionam nas 

prioridades da educação, a par dos processos de autoavaliação e avaliação externa entretanto 

levados a efeito, nomeadamente: a promoção do sucesso e a prevenção do abandono; o 

desenvolvimento das qualidades das aprendizagens e a promoção da equidade social; a abertura da 

escola ao exterior; a sua integração na comunidade local; a promoção de uma escola pública de 

qualidade; a melhoria da visibilidade externa e dos mecanismos de comunicação. 

A redefinição do PEA sustentou-se, pois, quer nas intenções da intervenção educativa a nível 

nacional, quer nos contributos apresentados e aprovados em sede de Conselho Geral e Conselho 

pedagógico, relativos à atualização/redefinição das metas anteriores. 

A construção deste PEA, enquanto instrumento concretizador da autonomia desta unidade 

orgânica, exigiu uma coerência que visou a participação dos diversos agentes educativos, tanto na 

sua conceção e planificação como na responsabilidade de um desenvolvimento adequado das ações 

educativas. 

Foi graças a esta dimensão de reflexividade e de compromisso coletivos que sentimos poder 

esperar a construção de uma efetiva comunidade educativa. 

O Agrupamento de Escolas de Guia persegue, assim, a intenção de ser capaz de preparar os 

seus alunos para os desafios da sociedade atual e pretende, também, ser reconhecido como 

referência local pelo ideário que preconiza, pelas opções de desenvolvimento da escola que assume e 

pelos resultados escolares que deseja alcançar. 

Com este PEA pretendemos inscrever eficácia e afirmação, competência e responsabilidade e 

o orgulho de todos, e de qualquer um de nós, em poder afirmar que “esta escola também é minha…”. 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Guia-Pombal 

 
Projeto Educativo do Agrupamento - 2013/14 – 2015/16       3 

II - CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO 

Ensino Pré-escolar 1.º CEB 

Centro Escolar de Vieirinhos Centro Escolar de Vieirinhos 

Centro Escolar de Ilha Centro Escolar de Ilha 

Jardim de Infância de Carriço EB de Carriço 

Jardim de Infância de Foz EB de Foz 

Jardim de Infância de Grou EB de Grou 

Jardim de Infância de Guia EB de Guia 

Jardim de Infância de Mata Mourisca EB de Mata Mourisca 

 EB de Seixo 

2ºCEB - 3ºCEB - Ensino Vocacional 

Ensino Secundário-Ensino Profissional 
Escola Básica e Secundária de Guia-Pombal 
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III - PRIORIDADES DA AÇÃO EDUCATIVA  

As prioridades da ação educativa que se enunciam neste projeto, resultam dos levantamentos 

realizados sobre os diferentes contextos que caracterizam a nossa comunidade, do projeto de 

intervenção do Diretor e das conclusões do processo de autoavaliação realizada. 

São preocupações com metas de razoabilidade, a atingir no final do ciclo, e cujos objetivos 

pretendemos alcançar suportados nos pontos fortes da comunidade educativa e na relação de 

partilha e confiança que estes desafios exigem. 

1 - CONTINUAR COM AS AÇÕES QUE PROMOVEM O RECONHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO AGRUPAMENTO POR PARTE DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Problema: reduzido conhecimento do Projeto Educativo e dos outros documentos estruturantes por 

parte da Comunidade Educativa. 

Meta: evidenciar em todas as ações educativas a apropriação dos conteúdos dos documentos 

estruturantes por parte da comunidade educativa.  

Objetivos:  

 promover o reforço do conhecimento e apropriação do Projeto Educativo, do Projeto de 

Desenvolvimento Curricular, do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno, junto 

da Comunidade Educativa; 

 promover a articulação sistemática entre os documentos estruturantes de forma a poderem 

sustentar toda a ação educativa. 

Estratégias: 

 divulgar os documentos estruturantes junto de toda a Comunidade Educativa; 

 publicitar os grandes objetivos da ação educativa na comunidade; 

 disponibilizar todos os documentos estratégicos para consulta, nomeadamente nos diferentes 

estabelecimentos de ensino e na página web do agrupamento; 

 divulgar estes documentos junto dos alunos e dos pais/encarregados de educação, ao nível da 

direção de turma, no início de cada ano letivo. 

2 - ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Problema: insuficiente articulação entre os diferentes departamentos curriculares, entre os grupos 

disciplinares, entre ciclos de ensino e entre os supervisores e as atividades de enriquecimento 

curricular. 

Meta: atingir práticas regulares de articulação curricular horizontal e vertical. 

Objetivos: 

 promover a articulação curricular entre os diferentes departamentos curriculares; 
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 melhorar a articulação curricular horizontal e vertical entre os diversos níveis de educação e 

de ensino; 

 reforçar a articulação entre os dinamizadores das actividades de enriquecimento curricular e 

os professores supervisores; 

 promover o desenvolvimento de formas de trabalho cooperativo e de gestão articulada do 

currículo por parte dos departamentos curriculares; 

 reforçar a prática de reflexão sobre o trabalho desenvolvido e respetiva avaliação. 

Estratégias: 

 promover a discussão pedagógica dentro de cada ciclo e entre os diferentes ciclos (do Pré-

Escolar ao Ensino Secundário) para uma adequada gestão do currículo; 

 promover a definição conjunta de estratégias de atuação para o desenvolvimento de 

competências essenciais que permitam aos alunos uma melhor integração nos diferentes 

níveis de ensino; 

 reorganizar os departamentos curriculares em unidades de trabalho mais eficazes; 

 criar instrumentos de articulação entre atividades curriculares e atividades de enriquecimento 

curricular. 

3 - COMUNICAÇÃO NO AGRUPAMENTO 

Problema: dificuldade de comunicação entre os diferentes estabelecimentos de ensino da unidade 

orgânica e entre as diversas estruturas e a comunidade escolar/educativa. 

Meta: regularizar a eficácia e agilidade da comunicação em toda a unidade orgânica e na comunidade 

educativa. 

Objetivos: 

 simplificar e agilizar a circulação da comunicação interna e externa; 

 sistematizar a comunicação entre os estabelecimentos de ensino do agrupamento, assim 

como entre todos os elementos da comunidade educativa. 

Estratégias: 

 utilizar plataformas de comunicação diversificadas; 

 implementar a utilização do correio eletrónico institucional; 

 divulgar as atividades desenvolvidas junto da comunidade. 

4 - ABANDONO ESCOLAR 

Problema: taxa de abandono escolar, com maior significado no ensino secundário. 

Meta: não ultrapassar os referenciais nacionais de taxas de abandono escolar. 

Objetivo: combater o abandono escolar em todos os ciclos de ensino. 
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Estratégias: 

 providenciar a formação integral dos alunos com recurso aos diversos sistema de formação; 

 criar condições para a oferta de percursos educativos diversificados; 

 identificar alunos com problemas de assiduidade e/ou potenciais casos de abandono e sua 

monitorização ao longo do respetivo percurso escolar; 

 articulação eficaz com o encarregado de educação; 

 desenvolver ações de sensibilização junto dos encarregados de educação; 

 sistematizar o recurso à orientação vocacional. 

5 - SUCESSO/INSUCESSO EDUCATIVO 

Problemas: flutuação das taxas de sucesso; alunos do ensino básico com várias retenções ao longo 

seu percurso; taxas de insucesso significativas no 3º ciclo/9º ano. 

Metas: melhorar as taxas de sucesso para todos os anos e ciclos de ensino, considerando os 

referenciais nacionais. 

Objetivos: 

 promover o sucesso educativo dos alunos, sobretudo nas disciplinas estruturantes. 

 aproximar as taxas de sucesso da avaliação interna e da avaliação externa;  

 melhorar os resultados na avaliação externa dos anos de exame. 

Estratégia: 

 participar em projetos locais e nacionais que visem melhorar os resultados escolares; 

 dinamizar novos projetos que promovam a leitura e a escrita; 

 sensibilizar para a criação de hábitos de leitura junto dos alunos. 

 continuar o desenvolvimento dos clubes e projetos aprovados em Conselho Pedagógico. 

6 - REALIZAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Problemas: dificuldades de concentração e de atenção dos alunos; falta de hábitos e de métodos de 

trabalho/estudo dos alunos; dificuldade dos pais/encarregados de educação em promoverem em 

conjunto o bom desempenho escolar dos seus educandos; horários dos professores com excesso de 

tarefas administrativas; metodologias de ensino-aprendizagem pouco diversificadas; experiências de 

aprendizagem pouco significativas; 

Metas: atingir níveis de satisfação efetiva, na realização do ensino aprendizagem por parte de todos 

os atores do processo educativo. 

Objetivos: 

 melhorar a aprendizagem dos alunos nas diferentes disciplinas/áreas através de uma 

adequada gestão do currículo e organização do horário letivo; 
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 melhorar a aprendizagem dos alunos através de metodologias motivadoras e diversificadas, 

 promover nos alunos, com a colaboração dos pais/encarregados de educação, atitudes e 

valores indispensáveis à aprendizagem/sucesso, (respeito, sentido de responsabilidade, 

autonomia, persistência, método de trabalho); 

 promover uma cultura de exigência e de rigor nos desempenhos dos agentes educativos;  

Estratégias: 

 organizar os horários e a constituição das turmas com definição de critérios de natureza 

pedagógica e sempre em benefício da aprendizagem dos alunos; 

 organizar as atividades curriculares e de enriquecimento curricular, no 1.º ciclo, que garantam 

a capacidade de concentração/produtividade dos alunos; 

 desenvolver atividades/projetos com relevância para o cumprimento do currículo que 

proporcionem aos alunos diferentes perspetivas de abordagem dos programas, importantes 

para a sua formação integral; 

 promover a utilização das NTIC em contexto curricular e extra-curricular; 

 promover a partilha entre os docentes, nomeadamente de materiais didáticos e de 

             experiências pedagógicas; 

 proporcionar o apoio pedagógico personalizado necessário e adequado a alunos que revelem 

dificuldades de aprendizagem ou que evidenciem potencialidades para níveis mais elevados 

de desenvolvimento; 

 desenvolvimento de ações de sensibilização junto dos pais/encarregados de educação para 

que na educação dos seus educandos privilegiem atitudes e valores fundamentais ao sucesso 

escolar; 

 definição de critérios de avaliação que ponderem significativamente as atitudes e valores, em 

todos os ciclos, nas diferentes disciplinas/áreas curriculares. 

7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Problemas: dificuldade de integração dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente; falta de respostas terapêuticas adequadas. 

Metas: atingir um grau de elevada satisfação dos interesses dos alunos com necessidades educativas 

especiais 

Objetivos: 

 proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente o 

apoio personalizado adequado à sua integração na comunidade escolar; 
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 desenvolver competências escolares e/ou sociais nas crianças com incapacidades, de acordo 

com o seu perfil de funcionalidade. 

Estratégias: 

 procurar parcerias com as instituições locais e regionais dotadas de técnicos especializados  

ou de outros recursos que possam ajudar os alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente; 

 sensibilização de pais, alunos, professores e funcionários para a especificidade de cada aluno; 

 adequação dos planos de turma às necessidades dos alunos, procurando a integração destes 

na comunidade e contemplando respostas terapêuticas. 

8 – AMBIENTES DE TRABALHO NA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Problema: aumento do desrespeito pelas regras do “saber estar” nas salas de aula e nos espaços 

escolares; recorrentes situações de conflito entre os alunos, dentro e fora da sala de aula. 

Meta: solidificar climas propiciadores de aprendizagem em todas as ações educativas, 

Objetivos: 

 prevenir/reduzir as situações de indisciplina na sala de aula/espaço escolar; 

 fomentar na escola uma cultura de respeito pelas pessoas e pelos espaços; 

 promover ambientes educativos favoráveis ao ensino/aprendizagem. 

Estratégias: 

 divulgação junto dos alunos, pais, professores e funcionários das regras de 

           comportamento a adoptar na escola e as respetivas medidas a aplicar em   

           caso de não cumprimento; 

 prevenção de situações de indisciplina por parte de todos os professores e/ou outros agentes 

educativos, devendo estes fazer cumprir as regras e aplicar as medidas definidas na 

regulamentação aplicável; 

 promoção de atividades apelativas na ocupação de tempos livres (desporto, atividades 

lúdicas, maior oferta de actividades da Biblioteca e de outros projetos extracurriculares); 

 valorização do trabalho dos professores e criação de condições que lhes permitam uma 

atitude mais positiva na atividade docente; 

9 - EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA/PROMOÇÃO DE VALORES 

Problema: insuficiente cultura cívica na comunidade educativa. 

Metas: atingir níveis de integração socioeducativa de efetiva cidadania e responsabilidade. 
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Objetivo:  

 promover competências no âmbito de uma cidadania global, desde a educação pré-escolar ao 

ensino secundário . 

Estratégias: 

 definição de um plano de desenvolvimento de competências nos diferentes ciclos, articulando 

a ação a desenvolver transversalmente; 

 continuidade do Projeto Escolas Promotoras de Saúde; 

 continuidade e alargamento do Projeto Eco-Escolas a um maior número de estabelecimentos; 

 transformar cada escola num espaço onde se promove o exercício da cidadania e uma cultura 

de responsabilidade individual e social no quotidiano, por parte de alunos, pessoal docente e 

não docente, pais/encarregados de educação; 

 promover dinâmicas que envolvam os alunos e a comunidade onde se incorporem os valores 

de pertença e de compromisso.  

10 - MELHORIA DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS /RECURSOS FÍSICOS 

Problemas: necessidade de mais e melhor equipamento didático para as salas de aula; falta de 

espaços adequados para a realização de atividades diversas; sistema de aquecimento deficitário; 

infraestruturas físicas elétricas, informáticas, desportivas, entre outras, deterioradas; valências do 

PTE não implementadas; outras infraestruturas físicas deterioradas. 

Metas: atingir um nível de melhoria efetiva e contínua nas instalações e nos equipamentos. 

 

Objetivos: 

 dotar as salas de aula de recursos didáticos atualizados; 

 melhorar as condições físicas dos espaços escolares interiores e exteriores, com intervenções 

concertadas com a tutela e as autarquias; 

 melhorar as condições de trabalho para os professores e outros agentes educativos. 

Estratégias: 

 apetrechamento das salas de aula com materiais e equipamentos necessários a um 

ensino/aprendizagem de qualidade; 

 providenciar junto das autarquias o apetrechamento dos estabelecimentos com materiais 

adequados à realização das atividades curriculares e de enriquecimento curricular 

 reforço/manutenção dos equipamentos informáticos; 

 criação de espaços adequados na escola sede que respondam às necessidades de 

funcionamento do agrupamento; 
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 melhoramento dos espaços já existentes e providenciar um trabalho contínuo de manutenção 

em todos os estabelecimentos. 

11- OFERTA ESCOLAR/ INSERÇÃO NA VIDA ATIVA 

Problemas: alunos do ensino básico com dificuldades em acompanhar o ensino regular; deslocação 

dos alunos para outros estabelecimentos; oferta formativa de interesse; 

Metas: adaptar a oferta formativa em função dos recursos disponíveis e dos interesses da 

comunidade. 

Objetivos: 

 definir uma oferta educativa que responda aos interesses dos alunos e se adeque à realidade 

local e aos desafios da modernidade; 

 consolidar a oferta de cursos em áreas  profissionalizantes. 

Estratégias: 

 promover a abertura de cursos vocacionais e/ou profissionais que favoreçam a integração dos 

alunos na vida ativa; 

 desenvolver, na região, ações sistemáticas de divulgação da oferta formativa.  

12 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES EDUCATIVOS 

Problemas: formação insuficiente do pessoal docente e não docente para o desempenho de funções 

mais amplas na escola. 

Metas: atingir, por formando, um ratio de tempos de formação de acordo com a média nacional. 

Objetivos: 

 promover o desenvolvimento profissional dos agentes educativos que lhe permita 

desempenhos de funções mais amplas/diversificadas na escola; 

 garantir a formação contínua e permanente dos agentes educativos; 

 promover a autoformação e formação em grupo, no sentido de optar por modalidades 

formativas alternativas (círculo de estudos, oficinas e projetos); 

Estratégias: 

 identificar as necessidades formativas e elaborar o plano anual de formação; 

 privilegiar as ações de formação promovidas pelo MEC que contribuam para uma maior 

profissionalidade dos agentes educativos e que permitam desempenhos de funções mais 

amplas na escola; 

 promover formação centrada na concretização do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 providenciar para que os centros de formação respondam às necessidades formativas 

expressas anualmente pelos agentes educativos do agrupamento; 
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 realização das ações, sempre que possível, na escola sede. 

13 - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA NA VIDA DA AGRUPAMENTO 

Problemas: insuficiente envolvimento dos pais/EE no acompanhamento dos seus educandos; 

participação pouco ativa de alunos da escola-sede nas dinâmicas do Agrupamento; nas relações de 

parceria com a comunidade local. 

Metas: aumentar a frequência de participações dos pais e comunidade em geral na vida da escola. 

Objetivos: 

 estimular a participação dos pais/E.E. no processo educativo dos educandos; 

 aumentar a participação dos alunos, em geral, na vida escolar; 

 aprofundar as relações com as instituições da comunidade local; 

 promover a participação dos pais/E.E. nos órgãos do agrupamento; 

 projetar a ação educativa do agrupamento na comunidade; 

 Conhecer o impacto da acção educativa da escola na comunidade. 

Estratégias: 

 flexibilização do horário de atendimento aos pais/E.E. em todos os níveis de ensino; 

 valorização da ação desenvolvida pela Associação de Pais do Agrupamento; 

 apoiar a Associação de Estudantes e os clubes promovendo e valorizando as suas iniciativas; 

 abrir à comunidade local as valências da escola; 

  promover atividades e iniciativas abertas à participação da comunidade; 

 divulgar as atividades educativas da escola na comunidade local através dos seus 

representantes nos órgãos de gestão e de outros canais de comunicação; 

14- VALORIZAÇÃO DO MÉRITO 

Problema: desvalorização do mérito e da excelência de alunos com desempenhos relevantes; 

Metas: elevar o grau de satisfação dos alunos com desempenhos relevantes; aumentar o número de 

alunos com desempenhos relevantes; 

Objetivos: 

 assumir critérios de discriminação pedagógica positiva que assegurem, em condições de 

equidade, o desenvolvimento bem sucedido do percurso educativo de todos os alunos; 

 estimular o gosto pelo trabalho e pelos desempenhos relevantes; 

 desenvolver uma cultura de rigor e de valorização do trabalho como meio de atingir o sucesso 

pessoal e profissional; 

 reconhecer publicamente os alunos que revelem resultados escolares de excelência. 

Estratégias: 
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 criar os quadros de mérito e de excelência para os alunos de todos os níveis de ensino do 

Agrupamento com desempenhos escolares significativos; 

15. AVALIAÇÃO 

Problema: reforçar os mecanismos de autoavaliação no Agrupamento. 

Metas: atingir uma cultura de avaliação sistemática e regular no Agrupamento. 

Objetivos: 

 promover uma cultura de avaliação interna no Agrupamento tendo por base os objetivos das 

prioridades da ação educativa; 

 avaliar, de forma sistemática e consistente as áreas chaves do trabalho da escola: resultados, 

processo ensino aprendizagem, fatores contextuais, …; 

 promover a prática regular de autoavaliação e respetiva divulgação dos resultados; 

 avaliar o impacto da ação educativa na comunidade local; 

Estratégias: 

 criação de suportes de dados com os resultados das avaliações feitas pelas estruturas 

intermédias e pelos órgãos de gestão; 

 projetar a autoavaliação numa perspectiva formativa e reguladora das suas dinâmicas; 

 

IV- OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 

A operacionalização do Projeto Educativo operacionaliza-se através do Projeto de 

Desenvolvimento Curricular do Agrupamento e do Plano Anual de Atividades.  

Os Planos de Turma são, no essencial, os instrumentos de gestão curricular que, de forma 

mais directa, permitem a concretização das intenções educativas e do plano de atuação estabelecido 

nos documentos estruturantes contextualizados com a realidade de cada turma; 

Assim, no Projeto Educativo, foram definidas as grandes opções de intervenção sobre a ação 

educativa para um período de três anos. 

O Projeto Curricular definiu as experiências de aprendizagem que devem relevar no currículo 

para garantir o sucesso das prioridades, os objetivos e as metas da ação educativa definidas no 

projeto educativo. 

O plano anual de atividades programa a realização prática das ações que possam proporcionar 

essas experiências de aprendizagem e, consequentemente, permitir a apropriação dos 

conhecimentos, atitudes e capacidades que construam as competências que se projetaram para a 

educação dos nossos alunos. 
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É da articulação concertada destes instrumentos estruturantes que se construirá o sucesso do 

Projeto Educativo. 

 

V - DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Tendo como referência o grande tema globalizador do Projeto Educativo, “Esta escola também é 

minha”, identificaremos as intenções de intervenção deste Agrupamento através de inquéritos de 

avaliação do Projeto Educativo, para permitir: 

 a divulgação das grandes opções do Projeto Educativo, junto das diferentes estruturas do 

Agrupamento e da comunidade educativa;  

 constatar a adequação das metas e objetivos educativos à realidade concreta e específica do 

Agrupamento de Escolas; 

 aferir o grau de consecução dos objetivos definidos; 

 verificar em que medida o Plano Anual de Atividades concretiza os objetivos do Projeto; 

 

A seleção dos indicadores quantitativos e qualitativos a incluir no processo de avaliação do 

presente PEA, bem como a conceção dos respetivos instrumentos de medida, que fundamentem o 

grau de consecução do projeto, deverão constituir-se como elementos que garantam o rigor e a 

objetividade da avaliação. 

Esta avaliação será contínua e terá no final de cada ano letivo o relato da apreciação feita e das 

reformulações a implementar. 

No final do ciclo do Projeto Educativo será elaborado um relatório baseado nos processo de 

autoavaliação, a ser divulgado a toda a comunidade educativa. 

 

Guia, Agrupamento de Escolas, setembro de 2013 

 

Ratificado em sede de reunião de Conselho Pedagógico em 13 de novembro de 2013 

Ratificado em sede de reunião de Conselho Geral de 27 de novembro de 2013 

 

 

O Diretor: António Luís Araújo Duarte 


