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Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 2019- 2022 

O Agrupamento é o rio que não recusa os seus afluentes e conduz as suas águas até ao grande oceano, dando a 

oportunidade a quem nessas águas navega de escolher o seu destino. 

Introdução 

 De acordo com o Decreto-Lei N.º 137/2012, que republica o Decreto-Lei N.º 75/2008, de 22 de abril, no seu artigo 

9.º, número 1, alínea a), assume-se o Projeto Educativo como “o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão 

para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais 

o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa”. Por sua vez, as prioridades 

das novas políticas para a educação, materializadas no Despacho N.º 6478/2017, de 26 de julho (aprovação Perfil do 

Aluno], Despacho N.º 6173/2016 (Proposta Estratégica de Educação para a Cidadania) e Decreto-Lei N.º 54/2018, de 6 de 

julho e Decreto-Lei N.º 55/2018, de 6 de julho, determinaram a construção deste Projeto Educativo que assume como 

linhas orientadoras transversais a Educação para a Cidadania, definida na sua Estratégia de Educação para a Cidadania 

da Escola (EECE) e a construção de um currículo do século XXI, como previsto no “Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória”. 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches (AEDAS) procurou sempre, em todas as suas unidades orgânicas, 

dar uma resposta adequada a todos os públicos, acautelando as necessidades existentes. Neste sentido, ambicionamos, 

acima de tudo, reforçar o grau de adequação aos diferentes contextos, a saber, no plano social, local, regional, nacional e 

internacional, cuja estratégia, no essencial, passará pela formação de cidadãos ativos e munidos das ferramentas 

fundamentais para a afirmação da sua individualidade na sociedade e capazes de se assumirem como atores de pleno 

direito na construção de um mundo melhor, numa lógica de preparar o aluno para o século XXI. 

 Numa sociedade caracterizada pela imprevisibilidade e por mudanças aceleradas, cabe ainda à escola, no âmbito 

da sua Estratégia da Educação para a Cidadania na Escola, o desenvolvimento, nos alunos, de competências de formação 

cidadã, alinhadas com o Perfil do Aluno do Século XXI, recentemente aprovado (Despacho N.º 6478/2017, de 26 de julho). 

Esta estratégia visa, essencialmente, a aquisição, por parte dos alunos, de múltiplas literacias e competências de vária 

ordem (cognitivas, pessoais, sociais e emocionais), que precisam de mobilizar para uma integração social bem-sucedida. 

As aprendizagens no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, integradas no currículo, exigem uma reconfiguração de 

práticas pedagógicas geradoras de ambientes educativos diversificados e inovadores, próximos da vida real e que vão para 
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além da sala de aula. O trabalho a desenvolver centra-se, pois, em três eixos fundamentais: atitude cívica individual 

(identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, globalização e interdependência, 

paz e gestão de conflitos). 

O presente Projeto Educativo do Agrupamento é construído como um instrumento agregador dos interesses da 

política educativa nacional e das reais necessidades da organização e da comunidade educativa, centrado na melhoria dos 

resultados escolares, na formação cidadã, no conhecimento da organização, na dinâmica de comunicação interna e 

externa e no processo de autoavaliação do agrupamento. É um documento de orientação pedagógica, realista e exequível, 

criado na continuação do Projeto Educativo anterior, que articula os contributos da avaliação externa, com a cultura e os 

instrumentos da avaliação interna e com o querer e o saber de cada um dos elementos da comunidade educativa, que, 

para o efeito, foi auscultada e envolvida na sua elaboração. 

Deste projeto consta o diagnóstico dos constrangimentos e potencialidades do nosso agrupamento e a definição 

das linhas de atuação que servirão de referência ao respetivo plano de ação, garantindo a sua coerência e eficiência. Não 

havendo no agrupamento um Plano Plurianual de Atividades, foram integrados neste Projeto alguns elementos relativos à 

execução e operacionalização da política educativa do agrupamento. Como documentos de orientação pedagógica e 

complementares ao presente Projeto Educativo do Agrupamento [PEA], são ainda construídos, anualmente, os 

documentos Organização do Ano Letivo [OAL] e Plano Anual de Atividades do Agrupamento [PAA]. Deles constam, entre 

outros, especificidades sobre a oferta educativa e formativa, a formação em contexto de trabalho, os critérios de avaliação, 

os projetos e atividades curriculares e extracurriculares, o plano de formação dos recursos humanos, os programas de 

internacionalização da instituição e as ações de abertura da escola ao meio. 

Missão 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches presta um serviço público de educação que deverá promover a 

prestação de um serviço público de educação que “promova o acesso de todos à escola, o sucesso de todos na escola, os 

cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a formação para a cidadania”. 
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 É nosso propósito exercer, de forma aberta e plural, as funções de serviço público, promovendo, para o efeito, a 

formação integral do indivíduo, cuja ação se confinará, em rigor, aos princípios da democracia, da igualdade e da 

cidadania, os quais constituem, em última análise, a justificação objetiva do todo educacional, na circunstância, o exercício 

da cidadania crítica, responsável e interventiva.  

 Tendo em vista a prossecução da nossa missão, propomo-nos, ainda, a assegurar de forma contínua a qualidade 

do nosso sistema educativo, adotando uma política ativa em articulação com os diversos stakeholders, recolhendo e 

analisando, de forma sistemática, os resultados alcançados, com o intuito de promover a melhoria da nossa oferta 

educativa e justificar as nossas opções metodológicas, de acordo com os princípios do Quadro EQAVET. 

 Valores 

 Por conseguinte, e na sequência da missão delineada supra, defendemos, para a prossecução da nossa 

importante tarefa, os valores da liberdade, da responsabilidade, da solidariedade, da criatividade, do reconhecimento e do 

rigor, porquanto todo e qualquer processo formativo pressupõe (i) a liberdade de escolha no acesso à educação e na 

valoração das representações da vida escolar, as quais percorrem o binómio sucesso e insucesso escolares; (ii) a 

responsabilidade crescente face ao seu próprio processo formativo - numa visão de lealdade e transparência; (iii) a 

solidariedade, entendida, não apenas numa perspetiva de cooperação e de tolerância face à diferença, mas, também, 

propulsora de uma cultura de inclusão; (iv) a criatividade enquanto iniciativa virada para a flexibilidade e para a inovação; 

(v) o reconhecimento do mérito e da excelência, e, por fim, (vi) o rigor quanto ao exercício efetivo dos direitos e deveres. 
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Visão 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches afirma-se como uma organização com uma visão multifacetada da 

instituição escolar, ou seja, em que as suas escolas sejam espaços onde se prepara os alunos para os resultados, para a 

aquisição de valores sociais, para a integração na comunidade e para a competência na vida ativa. 

 

Face ao exposto, parece claro que será nossa intenção proporcionar, a cada aluno, independentemente das suas 

variáveis de partida, uma educação de qualidade e, como tal, capaz de favorecer o seu desenvolvimento equilibrado. 

Assim, e na medida do possível, procuraremos uma pedagogia de trabalho, cujos pressupostos fundamentais assentam 

nos valores acima mencionados, porquanto acreditamos constituírem as condições ótimas para aprender e para ensinar. 

De igual modo, e como ficou estabelecido na nossa missão, pretendemos, acima de tudo, formar indivíduos dotados, não 

apenas de um conjunto mais ou menos aleatório e finito de competências e de conhecimentos, mas também de valores 
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axiologicamente pertinentes para a consecução dos seus projetos de vida, e, em último recurso, necessários e suficientes 

para responder adequadamente às exigências supervenientes do tecido social, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

Neste sentido, através da implementação do sistema de qualidade e melhoria contínua da nossa oferta educativa, 

o EQAVET, ambicionamos afirmarmo-nos como uma escola competitiva, em prol daqueles que nos depositam a confiança 

no seu futuro social e profissional, apresentando, continuamente, novas propostas de ação e a melhoria do nosso 

exercício, assentes na avaliação sistémica e sistemática sustentada em dados mensuráveis. 

 

Domínios 

 O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches presta um serviço público de educação que deverá promover a 

prestação de um serviço público de educação que “promova o acesso de todos à escola, o sucesso de todos na escola, os 

cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a formação para a cidadania”. Os domínios são as linhas de 

orientação estratégica para a concretização da missão do Agrupamento, que se traduzem no esquema seguinte: 

 

 Caracterização do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches foi criado por Despacho do Senhor Secretário do Ensino e da 

Administração Escolar, de 26 de abril de 2013, situa-se no concelho de Vila do Conde e inclui os seguintes 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino:  

• Jardim de Infância da Rua Dr. Cunha Reis (Vila do Conde);  

• Jardim de Infância de Real (Tougues); 

• Jardim de Infância de Formariz  

• Escola Básica de Casal do Monte (Retorta);  

• Escola Básica de Azurara; 
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• Escola Básica de Meia Laranja (Vila do Conde); 

• Escola Básica de Areia (Árvore); 

• Escola Básica do Bairro Alto (Vila do Conde); 

• Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde;  

• Escola Básica Júlio Saúl Dias (Vila do Conde), doravante EBJSD;  

• Escola Secundária D. Afonso Sanches, doravante ESDAS. 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches tem sede na Escola Secundária D. Afonso Sanches 

Relativamente aos espaços físicos do atual Agrupamento, designadamente a escola sede e as escolas 

agrupadas, apresentam boas condições de trabalho, dispondo de bibliotecas, cantinas, polidesportivos, excetuando 

algumas escolas do 1.º Ciclo (Casal do Monte -Retorta, Azurara, Meia Laranja e Bairro Alto).  

No seguinte quadro - Quadro I - apresenta-se o número de alunos matriculados, no presente momento, e de 

turmas, por nível de ensino. 

 

 

Quadro I – Distribuição dos alunos do Agrupamento, por turmas e por nível de ensino. 

Ciclo/nível de ensino N.º Alunos N.º Grupos/Turmas 

Ensino pré-escolar (EPE) 182 8 

Ensino básico 

1.º ciclo 630 28 

2.º ciclo 258 12 

3.º ciclo 416 18 

Ensino 
secundário 

Cursos científico-
humanísticos 

241 11 

Cursos 
profissionais 

328 14 

TOTAL 2055 91 

A médio prazo, a evolução decrescente da natalidade e o crescente número de estabelecimentos de ensino 

privados deverá desafiar o agrupamento a encontrar soluções dialogadas para a sustentabilidade de alguns 

estabelecimentos de ensino. 

No Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches existem cerca de 100 alunos abrangidos por medidas do 

Decreto-Lei N.º 54/2018, sendo 12 deles, alunos que beneficiam de medidas adicionais, incluindo 4 casos de 

multideficiência. O agrupamento tem como linha de orientação central a importância da escola, conhecer as barreiras que 

cada aluno possa ter no acesso ao currículo e às aprendizagens, de modo a que seja possível eliminá-las e levar todos e 

cada um dos alunos ao limite das suas potencialidades.  

No AEDAS beneficiam de Ação Social Escolar (ASE) cerca de 33% dos alunos, como se pode ver pelo quadro 

seguinte (Quadro II). 

Quadro II – Alunos apoiados pela Ação Social Escolar, por nível de ensino. 

Ciclo/nível de ensino Escalão A Escalão B 

Ensino pré-escolar (EPE) 25 20 
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Ensino básico  

1.º ciclo 97 97 

2.º ciclo 43 36 

3.º ciclo 82 72 

Ensino secundário 
Cursos científico-

humanísticos 
40 57 

Ensino secundário  Cursos profissionais 53 54 

TOTAL 340 336 

No ano letivo 2018/2019, os alunos são acompanhados por 210 professores mais 13 técnicos especializados que 

lecionam disciplinas dos cursos profissionais. Existem no agrupamento 10 assistentes técnicos, 2 psicólogas e 70 

assistentes operacionais.  

 De resto, o AEDAS tem estabelecido vários protocolos e parcerias com diversas instituições, associações e 

empresas, cuja linha estratégica pretendemos, como é óbvio, expandir, porquanto o procedimento se revela, a nosso ver, 

um importante elemento impulsionador da coesão do todo social e, em último recurso, incrementa as relações de 

proximidade. 
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Linhas de orientação estratégica para a concretização da missão do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches presta um serviço público de educação que “promova o acesso de 

todos à escola, o sucesso de todos na escola, os cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a 

formação para a cidadania”. 

Pretende-se continuar a promover o Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches como uma organização escolar 

respeitada e reconhecida por todos, com base numa racionalização de recursos materiais, físicos e humanos, privilegiando 

a cooperação e interação institucionais. A participação democrática de todos os atores escolares, aliada a práticas 

participadas, permitem a criação de um clima apelativo para ensinar e aprender formando cidadãos social e pessoalmente 

competentes. 

Para a concretização da missão do Agrupamento são definidos, para cada domínio, os seguintes objetivos 

estratégicos, metas, ações delineadas e indicadores, no seguinte quadro. 

DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

1. DESENVOLVI-
MENTO PESSOAL 
E BEM- ESTAR 
DAS CRIANÇAS E 
ALUNOS 

A) Promover o 
desenvolvimento 
pessoal e emocional 
das crianças e alunos 

A1) Decorar os estabelecimentos de 
ensino com as temáticas da época e 
festividades, com o apoio dos alunos 

A1.M1) Garantir que os 
espaços evidenciem sinais 
de humanização  

Relatórios dos 
Coordenadores de 
Estabelecimentos 
 

Relatório da 
Encarregada dos 
Assistentes 
Operacionais 

A2) Promover assembleias de alunos 
e delegados de turma  
 

A2.M1) Aumentar o número 
de propostas dos alunos, no 
que se refere à vida escolar 
e dinâmica da escola 
 

A2.M2) Aumentar o número 
de propostas no âmbito do 
Orçamento Participativo de 
Escolas 

Resultados das 
assembleias (obtidas 
em formulários 
Google-docs) 
 

Relatório do 
Orçamento 
Participativo de 
Escolas do 
Agrupamento 

A3) Promover atividades solidárias 
na comunidade educativa 
 

A3.M1) Aumentar o número 
de atividades solidárias 

Relatório do PAA 
 

Número de 
participantes nas 
atividades propostas 

A4) Manter regras que garantem a 
assiduidade e pontualidade 

A4.M1) Garantir que as 
regras de pontualidade e 
assiduidade são cumpridas 
por todos os alunos 

Registos no INOVAR 

B) Apoiar o bem-estar 
das crianças e alunos 
 

B1) Promoção do Baile de finalistas 
do ensino secundário 

B1-B8.M1) Garantir a efetiva 
participação e envolvimento 
de todas as crianças e 
alunos 

Relatório PAA 
Número de 
participantes nas 
atividades propostas 

B2) Promoção de Festa de final de 
3.º ciclo (9.º ano) 

B3) Promoção de Baile de Carnaval 
dos 5.º e 6.º anos 

B4) Desfile de Carnaval do 1.º ciclo e 
EPE 
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

B5) Festas do pré-escolar nas datas 
marcantes do 1.º ciclo e EPE  

B6) Promoção da atividade: “O 
primeiro dia no 5.º ano” para os 
alunos do 4.º ano 

B7) Promoção da atividade: “Um dia 
na biblioteca escolar” para os alunos 
que frequentam escolas básicas sem 
biblioteca escolar 

B8) Realização do Quadro de 
Excelência nos vários níveis de 
ensino 

B9) Implementar medidas de 
prevenção do comportamento de 
risco 

B9.M1) Todos os 
Encarregados de Educação 
e alunos conhecer o Código 
de Conduta do AEDAS 
B9.M2) Fazer cumprir o 
código de conduta do 
AEDAS 

N.º de ocorrências e 
participações 
disciplinares 

C) Promover o 
reconhecimento e 
respeito pela 
diversidade 

C1) Promover atividades e projetos 
no âmbito da Estratégia de Educação 
para a Cidadania no Agrupamento 
(EECA) relacionadas com o respeito 
pela diversidade. 

C1.M1) Aumentar o número 
de projetos e atividades no 
âmbito da Estratégia de 
Educação para a Cidadania 
no Agrupamento (EECA) 
relacionadas com o respeito 
pela diversidade 

Relatório da 
Coordenadora da 
Educação para 
Cidadania 
 

Relatório PAA 

D) Proporcionar uma 
orientação escolar e 
profissional adequada 
a cada aluno 

D1) Promover sessões de orientação 
vocacional no 9.º ano para definição 
do percurso escolar 

D1.M1) Garantir que todos 
alunos do 9ºano consigam 
construir o seu percurso 
escolar 

N.º de alunos 
participantes nos 
seminários/Feira das 
Profissões/ Sessões 
de Orientação de 9.º 
ano 
 

N.º de alunos 
participantes nas 
sessões individuais de 
orientação vocacional  

D2) Dinamizar a “Feira das 
Profissões”, aberta a todos os anos 
de escolaridade 

D2.M1) Garantir que todos 
os alunos dos 9.º e 12.º 
anos conheçam Entidades 
Empregadoras e Instituições 
de Ensino Superior 

D3) Promover seminários sobre 
“Técnicas Ativas de Procura de 
Emprego”, “12.º ano e agora – 
acesso ao ensino superior” e “Para 
além do Mundo do Trabalho” para os 
alunos de 12.º ano 

D3-D4.M1) Garantir que 
todos os alunos de 12.º ano 
participem nos seminários 
promovidos 

D4) Promover seminários sobre 
“Estudar sem Fronteiras” para alunos 
de 12.º ano 

D5) Promover sessões individuais de 
orientação vocacional no SPO 
(Serviço de Psicologia e Orientação) 

D5.M1) Garantir que todos 
os alunos do 9.º e do 12.º 
ano tenham acesso a 
sessões de orientação 
vocacional, individuais no 
SPO 
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

E) Promover a prática 
desportiva como 
forma de prevenção e 
bem-estar 

E1) Incrementar o número de 
modalidades no âmbito do Desporto 
Escolar 

E1.M1) Aumentar o número 
de alunos participantes nas 
várias modalidades de 
Desporto escolar 

Relatório do Desporto 
Escolar 

 

F) Contribuir para 
formação de cidadãos 
com consciência 
ecológica 

F1) Fomentar a participação no 
Programa Eco-Escolas, numa 
perspetiva de respeito pela 
preservação e higienização dos 
recursos físicos da escola. 
F2) Incrementar o desenvolvimento 
de projetos no âmbito da 
sustentabilidade ambiental. 

F1.M1) Aumentar o número 
de alunos participantes em 
atividades dinamizadas no 
âmbito do Programa Eco- 
Escolas 
 

F2.M1) Aumentar o número 
de projetos e atividades no 
âmbito da Estratégia de 
Educação para a Cidadania 
no Agrupamento (EECA) 
relacionadas com a 
sustentabilidade ambiental 

Relatório do Programa 
Eco-Escolas do 
agrupamento 
 

Relatório da 
Coordenadora da 
Educação para 
Cidadania 
 

G) Promover 
estratégias 
promotoras de saúde 

G1) Desenvolver projetos e ações, 
em articulação com os parceiros, 
tendo em vista a promoção da saúde 

G1.M1) Aumentar o número 
de projetos/ ações no âmbito 
da promoção para a saúde 
 

G1.M2) Aumentar o número 
de alunos participantes em 
projetos/ ações no âmbito da 
promoção para a saúde 

Relatório Projeto de 
Educação para a 
Saúde 
 

Relatório PAA 

H) Potenciar as 
Bibliotecas Escolares 
como recurso 
promotor de bem-
estar pessoal e social 

H1) Melhorar as características de 
acolhimento e conforto das 
bibliotecas escolares 

H1.M1) Atualizar/ 
modernizar as instalações e 
equipamentos das 
bibliotecas escolar 

Relatório da 
Coordenadora das 
bibliotecas Escolares 
do Agrupamento 
 

Relatório MABE 
(modelo de avaliação 
das bibliotecas 
escolares) e BD (base 
de dados da RBE) 
 

Referencial “Aprender 
com a Biblioteca 
Escolar do 
Agrupamento” 

H2) Promover as Bibliotecas 
Escolares como espaço de partilha 
de interesses e saberes, relações 
sociais e de vivência democrática. 

H2.M1) Consolidação 
manutenção de projetos/ 
ações existentes nos 
espaços das bibliotecas 
escolares 
 

H2.M2) Aumentar o número 
de alunos frequentadores 
das bibliotecas escolares 

2. OFERTA 
EDUCATIVA E 
GESTÃO 
CURRICULAR 

A) Proporcionar 
respostas educativas 
às necessidades de 
formação dos alunos, 
de acordo com o Perfil 
dos Alunos à Saída 
da Escolaridade 
Obrigatória 

A1) Promover o Ensino Artístico da 
Música, através da constituição de 
uma turma de Ensino Especializado 
da Música 

A1.M1) Constituir uma turma 
de Ensino Especializado da 
Música 

Documento OAL” 
 

Plataforma SINAGET 

A2) Promover o Ensino Artístico do 
Teatro, através da constituição de 
uma turma de Ensino Especializado 
do Teatro (Projeto Piloto) 

A2.M1) Constituir uma turma 
de Ensino Especializado do 
Teatro 

A3) Continuar com o Protocolo do 
Projeto “À barca, à barca!”. 

A3.M1) Aumentar o número 
de alunos envolvidos no 
projeto “À barca, à barca!” 

A4) Oferecer todas as áreas dos 
cursos científico e humanísticos 

A4.M1) Aumentar o número 
de turmas de cada área dos 
cursos científico e 
humanísticos 
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

B) Adequar a 
diversidade de oferta 
dos cursos 
profissionais aos 
interesses dos alunos 
e parceiros sociais 

B1) Aplicar inquéritos aos alunos, a 
fim de determinar os cursos 
profissionais com mais procura 
B2) Consultar os parceiros sociais 
quanto a necessidade de emprego 

B1-B2.M1) Adequar a oferta 
de cursos de ensino 
profissional, de acordo com 
as preferências dos alunos e 
as necessidades 
manifestadas pelos 
parceiros 

 

 

C) Valorizar a 
dimensão lúdica e 
desportiva no 
desenvolvimento das 
Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) e 
Atividades de 
Animação e Apoio à 
Família (AAAF) 

C1) Definir como domínios artísticos 
e desportivos de oferta de 
AEC/AAAF a Dança, Ioga/ Pilates, 
Teatro, Atividade Física e Desportiva 

C1.M1) Aumentar o número 
de alunos inscritos em AEC 
e AAAF’s 

Relatório da 
Coordenadora das 
AEC’s e AAAF’s 

D) Promover práticas 
de organização e 
gestão do currículo e 
da aprendizagem para 
uma educação 
inclusiva 

D1) Criação de Domínios de 
Autonomia Curricular, DAC, na matriz 
curricular do 1.º Ciclo, como opção 
curricular (1h de Estudo do Meio, 2 
horas de Expressões Artísticas e 
0,5h de Português e Matemática) 
correspondendo a 16% da carga 
letiva semanal 

D1.M1) Garantir que todos 
os alunos adquiram as 
aprendizagens essenciais 
envolvidas das áreas 
disciplinares envolvidas nos 
DAC’s 

Documento 
estruturante: 
“Organização do Ano 
Letivo” 
 

Taxa de sucesso 
(Relatório de 
resultados) 
 

D2) Desenvolver projetos 
pedagógicos nas oficinais de Escrita, 
Matemática e Ciências e Expressão 
Corporal, nos 5.º e 6.º anos. 

D2.M1) Aumentar o número 
de alunos inscritos nas 
oficinas de dos 5.º e 6.º anos 

D3) Aumentar a carga horária, em 
uma hora semanal, nas disciplinas 
sujeitas a provas finais e exames 
nacionais 

D3.M1) Aumentar o sucesso 
dos alunos sujeitos a provas 
finais e exames nacionais 

 

D4) Criação de grupos/ turmas de 
Português de Língua Não Materna 
(PLNM) ou de apoio a PLNM 

D4.M1) Garantir que os 
alunos oriundos de países 
com língua materna 
diferente do Português 
obtenham sucesso escolar 

D5) Assegurar respostas educativas 
para adequar o processo de ensino e 
aprendizagem aos alunos com 
medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão 

D5.M1) Garantir que os 
alunos com medidas de 
suporte à aprendizagem e 
inclusão tenham sucesso 

Taxa de sucesso dos 
alunos com medidas 
de suporte à 
aprendizagem e 
inclusão  
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

E) Promover a 
integração curricular 
de atividades 
culturais, científicas, 
artísticas e 
desportivas. 

E1) Promoção de atividades 
desportivas, de caráter lúdico, como 
por exemplo torneios desportivos, 
AEC’s, mas que garantam a ligação 
ao currículo e às aprendizagens 
essenciais 

E1.M1) Aumentar o número 
de atividades desportivas de 
caráter lúdico que garantem 
a integração do currículo e 
das aprendizagens 
essenciais 
 

E1.M2) Aumentar o número 
de alunos envolvidos na 
organização e participação 
em atividades desportivas 
de caráter lúdico que 
garantem a integração do 
currículo e das 
aprendizagens essenciais 

Relatório do PAA 
 

Relatório Coordenador 
do Departamento de 
Expressões 
 

Relatório do Desporto 
Escolar 
 

Relatório Coordenador 
do 1.º Ciclo 

E2) Promoção de atividades 
culturais, científicas e/ou artísticas, 
como por exemplo, saraus, palestras, 
etc. 

E2. M1) Aumentar o número 
de atividades culturais e/ou 
artísticas que garantem a 
integração do currículo e das 
aprendizagens essenciais 
 

E2.M2) Aumentar o número 
de alunos envolvidos na 
organização e participação 
em atividades culturais e/ou 
artísticas que garantem a 
integração do currículo e das 
aprendizagens essenciais 

Relatório das 
Bibliotecas Escolares 
 

Relatório do PAA 
 

Relatórios dos 
Coordenadores de 
Departamento 
 

Relatório do PES 

E3) Desenvolvimento de projetos 
pedagógicos que promovam a 
Educação para a Saúde 

E3.M1) Aumentar o número 
de atividades de atividades 
de Educação para a Saúde 
 

E3.M2) Aumentar o número 
de alunos envolvidos em 
atividades de Educação para 
a Saúde 

Relatório do PAA 
 

Relatório do PES 
Relatórios dos 
Coordenadores de 
Departamento 

F) Promover 
iniciativas de inovação 
curricular e 
pedagógica 

F1) Desenvolvimento de projetos 
pedagógicos que visam a promoção 
da língua francesa, como o “Assistant 
de Français” 

F1.M1) Manter o número de 
turmas envolvidas no projeto 
“Assistant de Français” 
 

F1.M2) Número de 
atividades desenvolvidos no 
âmbito do projeto “Assistant 
de Français” 
 

F1.M3) Aumentar o sucesso 
a Francês 

Relatório de 
professora tutora de 
“Assistant de Français” 
 

Relatório do PAA 
Taxa de sucesso 

F2) Desenvolvimento de projetos 
pedagógicos que visam a promoção 
da língua portuguesa, como o projeto 
“ À Barca, À Barca” 

F1.M1) Aumentar o número 
de turmas envolvidas no 
projeto “ À Barca, À Barca!” 
 

F1.M2) Número de projetos 
desenvolvidos com a “À 
Barca, À Barca!” 
 

F1.M3) Aumentar o sucesso 
a Português 

Relatório da 
coordenadora de 
Departamento de 
Português 
 

Relatório do PAA 
 

Taxa de sucesso 

F3) Promover seminários “Ir mais 
além…”, “Preparar para exames 
nacionais” e  outros pelos docentes 

F3.M1) Garantir que todas 
as turmas da ESDAS e da 
EJSD assistam a, pelo 
menos, dois seminários 
anualmente 

N.º de seminários  
 

N.º de alunos 
participantes 
 

N.º de docentes 
envolvidos 
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

 

F4) Promover seminários de partilha 
de práticas educativas para os 
docentes do AEDAS. 

F4.M1) Assegurar que, pelo 
menos, dois conselheiros do 
Conselho Pedagógico sejam 
oradores nos seminários 
internos  
F4.M2) Garantir que se 
realize pelo menos um 
seminário, anualmente 

N.º de participantes 
 

N.º de seminários 

F5) Criação de Domínios de 
Autonomia Curricular – DAC - na 
matriz curricular do 1.º Ciclo, como 
opção curricular (1h de Estudo do 
Meio, 2 h de Expressões Artísticas e 
0,5h de Português e Matemática) 
correspondendo a 16% da carga 
letiva semanal 

F5.M1) Garantir que todos 
os alunos adquiram as 
aprendizagens essenciais 
envolvidas das áreas 
disciplinares envolvidas nos 
DAC’s 

Documento OAL 
 

F6) Prosseguir com o Projeto- Pró-
Sanches 

F6.M1) Garantir que todos 
os alunos tenham sucesso 
nas disciplinas com o 
Projeto Pró-Sanches 

Relatório da 
Coordenadora do 
Projeto Pró-Sanches 

F7) Implementação do Projeto 
Octante em parceria com a Câmara 
municipal de Vila do Conde, no 1.º 
Ciclo. 

F7.M1) Assegurar que todos 
os alunos do 1.º Ciclo, 
tenham acesso aos recursos 
humanos (psicóloga e 
assistente social) e 
intervenção com medida de 
suporte à aprendizagem e à 
inclusão que promovam a 
igualdade de oportunidades 
de acesso ao currículo. 

Relatório dos 
professores titulares e 
PCT 
 

Relatório do Projeto 
Octante  

G) Potenciar a 
Articulação curricular 

G1) Promover a articulação curricular 
e pedagógica entre as várias 
disciplinas que compõem o conselho 
de turmas/subdepartamento de ano, 
no sentido de serem definidas em 
conjunto e implementadas 
estratégias eficazes e promotoras do 
sucesso 

G1.M1) Garantir a 
construção de um plano de 
articulação curricular 
horizontal e pedagógico, a 
ser elaborado em cada 
conselho de turma, definição 
estratégias conjuntas 
promotoras de sucesso e 
uniformização de 
procedimentos 

Plano de articulação 
horizontal 
 

Plano de articulação 
vertical 
 

N.º de reuniões de 
conselho de turma/ 
subdepartamento de 
ano 

G2) Promover a articulação curricular 
e pedagógica entre os vários 
departamentos no sentido de serem 
definidas em conjunto e 
implementadas estratégias eficazes e 
promotoras do sucesso 

G2.M1) Garantir a 
construção de um plano de 
articulação vertical a ser 
elaborado entre 
departamentos curriculares 

G3) Promover a articulação das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) e Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF) 
com os professores titulares e 
educadoras de infância 

G3.M1) Garantir a 
construção de um plano de 
articulação entre as AEC’s e 
o 1.º Ciclo; AAAF e o EPE 

N.º de reuniões 
 

Atas 
 

Relatório da 
coordenadora das 
AEC e AAAF 
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DOMÍNIO 1- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

G4) Promover projetos e atividades 
no âmbito da Estratégia de educação 
para a Cidadania  

G4.M1) Garantir que todos 
os alunos do agrupamento 
participem em projetos e 
atividades no âmbito da 
Estratégia de Educação para 
a Cidadania 

Relatório da 
Coordenadora da 
Educação para 
Cidadania 

3. ENSINO/ 
APRENDIZAGEM/ 
AVALIAÇÃO 

A) Potenciar 

estratégias de ensino 

e aprendizagem 

orientadas para o 

sucesso dos alunos 

A1) Criação de momentos de 
trabalho colaborativo para definição 
de estratégias diversificadas com 
vista à melhoria das aprendizagens 

A1-A2.M1) Garantir qu5e os 
alunos tenham sucesso pela 
implementação de 
estratégias diversificadas 

Taxa de sucesso 
 

Atas de Conselhos de 
Turma e Conselhos de 
docentes 
 

Planos Curriculares de 
Turma  

A2) Monitorização das estratégias 
orientadas para o sucesso dos 
alunos 

A3) Implementação dos DAC com 
recursos a metodologias de projeto e 
atividades experimentais 

A3.M1) Garantir que os 
alunos tenham sucesso pela 
implementação do DAC 

A4) Criação de momentos de 
trabalho colaborativo para a 
uniformização das regras na sala de 
aula 

A4-A5.M1) Garantir que os 
alunos tenham sucesso pela 
implementação de 
estratégias diversificadas 

A5) Monitorizar as estratégias 
implementadas para obter um 
ambiente propicio à aprendizagem 

B) Promover a 
equidade e inclusão 
de todas as crianças e 
aluno 

B1) Implementar medidas universais, 
seletivas e adicionais de inclusão a 
crianças e alunos abrangidos no 
Decreto-Lei nº.54/2018  

B1.M1) Garantir que 100% 
das crianças e alunos com 
necessidade de medidas de 
de apoio à aprendizagem e 
à inclusão tenham acesso a 
às mesmas 

Relatório da 
coordenadora da 
Equipa Multidisciplinar 

B2) Implementar ações, como 
atribuição de suplemento alimentar e 
material escolar a crianças e alunos 

B2.M1) Assegurar o sucesso 
dos alunos sinalizados  

Taxa de sucesso 
 

N.º de alunos 
sinalizados  

B3) Realização da cerimónia de 
“Quadro de Excelência” 

B3-B5.M1) Promover a 
excelência escolar 

Lista de alunos 
propostos para o 
Quadro de excelência 
 

N.º de alunos 
participantes nos 
seminários 

B4) Realização de seminários “ Ir 
mais além” 

B5) Implementação de aulas de 
apoio para: “preparação de exame 
nacional. 

B6) Sinalizar os alunos em risco de 
desistência e abandono escolar, 
através do preenchimento de uma 
ficha de sinalização  

B6-B8.M1) Diminuir a taxa 
de retenção, abandono e 
desistência. 

Taxa de sucesso 
 

N.º de alunos 
sinalizados 
 

Relatório do DT/PT 
 

PCT 

B7) O Diretor de Turma/Professor 
Titular deverá reunir com o 
encarregado de educação dos alunos 
em risco de desistência e abandono 
escolar e, posteriormente solicitar a 
colaboração da CPCJ (Comissão de 
Proteção de crianças e Jovens) e 
SPO 

B8) Implementação das medidas 
universais e estratégias diferenciadas 
para alunos em riscos de retenção. 
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DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

C) Avaliação para e 

das aprendizagens 

C1) Aferir e monitorizar os critérios e 
instrumentos de avaliação  

C1-C4.M1) Promover o 
sucesso escolar dos alunos 

Taxa de sucesso 
 

Nº de reuniões com os 
EE 
 

INOVAR – sumários 

C2) Promover reuniões regulares 
com os encarregados de educação 
para informar sobre o percurso 
escolar dos seus educandos 

C3) Monitorizar os momentos de 
feedback das aprendizagens aos 
alunos  

C4) Monitorizar os momentos de 
autorregulação das aprendizagens 
aos alunos 

D) Potenciar os 

recursos educativos 

D1) Promover e rentabilizar a 
utilização dos recursos educativos, 
como as TIC, Bibliotecas escolares e 
o Centro de Apoio às Aprendizagens 
no processo de ensino/aprendizagem 

D1.M1) Promover o sucesso 
escolar dos alunos 

Relatório da 
Coordenadora da 
biblioteca 
 

Relatório da 
Coordenadora da 
Equipa Multidisciplinar 

 

E) Envolver a família 

na vida escolar 
E1) Promover atividades diversas por 
forma a obter o envolvimento dos 
encarregados de educação 

E1.M1) Aumentar a 
participação da família na 
vida escolar dos seus 
educandos 

Relatório do PAE 
 

Relatório do PAA 
 

INOVAR 

4. PLANIFICAÇÃO 
E 
ACOMPANHAMENTO 
DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS E 
LETIVAS 

A) Promover a 
regulação por pares e 
trabalho colaborativo 

A1) Consolidar um modelo de 
supervisão colaborativa, como forma 
de desenvolvimento profissional dos 
docentes 

A1.M1) Envolver, pelo 
menos 15%, dos docentes 
do AEDAS, em observação 
em parceria num modelo de 
supervisão colaborativa 

Relatório do 
Coordenador da 
supervisão 
colaborativa 

B) Promover 
mecanismos de 
regulação pelas 
lideranças 

B1) Monitorizar a prática letiva pelas 
lideranças 

B1.M1) Envolver todos os 
docentes na melhoria da 
prática letiva, através do 
trabalho colaborativo  

Relatórios dos 
coordenadores de 
departamento 
 

Relatórios dos 
coordenadores de DT 
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DOMÍNIO 2- MELHORIA DOS RESULTADOS 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

1.RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

A) Melhorar os resultados do 
ensino básico geral 
 

Taxa de sucesso do Ensino 
Básico: 98% (Dados da MISI) 
 

1.º ano – 100% 
2.º ano – 98,86% 
3.º ano - 99,41% 
4.º ano – 100% 
5.º ano – 99,13% 
6.º ano – 96,47% 
7.º ano – 96,12% 
8.º ano – 97,46% 
9.º ano – 93,98% 
 

Percentagem de alunos que 
obtêm positiva nas provas 
nacionais do 9.º ano após um 
percurso sem retenções nos 7.º 
e 8.º anos: 33% (Dados da INFOEscolas) 

A1) Implementar as medidas de 
promoção do sucesso 
constantes do Plano de Ação 
Estratégica 

A1-A14.M1) Aumentar o 
número de alunos que 
concluíram o 1.º Ciclo em 
4 anos, após a entrada no 
1.º ano 
 

A1-A14.M2) Melhorar a 
taxa de sucesso do 1.º 
Ciclo 
 

A1-A14.M3) Obter o 
máximo de alunos que 
concluíram o 2.º Ciclo em 
2 anos, após a entrada no 
5.º ano 
 

A1-A14.M4) Obter o 
máximo de alunos que 
concluíram o 3.º Ciclo em 
3 anos, após a entrada no 
7.º ano  
 

A1-A14.M5) Obter o 
máximo de alunos da 
escola com percursos 
diretos de sucesso no 3.º 
Ciclo 

PAE- PNPSE 
 

Taxa de sucesso 
 

Relatórios de 
resultados escolares 
 

MISI 
 

INFOEscolas 

A2) Implementar o projeto Pró-
Sanches 

A3) Implementar o projeto 
Octante, no 1.º Ciclo 

A4) Promover os DAC’s nas 
matrizes curriculares dos vários 
ciclos do ensino básico 

A5) Implementar mecanismos 
efetivos de identificação e 
intervenção precoce de alunos 
no EPE 

A6) Implementar mecanismos 
efetivos de identificação e 
intervenção precoce de alunos 
em risco educacional 

A7) Assegurar medidas de apoio 
efetivas a alunos em risco ou 
que evidenciem dificuldades na 
aprendizagem 

A8) Promover atividades de 
enriquecimento curricular e 
respostas educativas 
diversificadas tendo em conta as 
necessidades específicas, 
interesses e perfil de 
aprendizagem dos alunos 

A9) Promover a participação dos 
docentes em ações de formação 
com enfoque em práticas 
pedagógicas inovadoras e 
validadas empiricamente 

A10) Incentivar práticas 
sistemáticas de colaboração 
entre docentes (articulação 
horizontal e vertical e supervisão 
pedagógica) 

A11) Desenvolver o ensino 
prático e experimental, no âmbito 
do plano curricular de diferentes 
disciplinas, visando uma 
aprendizagem efetiva 

A12) Promover o uso das 
tecnologias de informação e 
comunicação em sala de aula 

A13) Promover práticas de 
reforço das aprendizagens nas 
disciplinas de Português e de 
Matemática 

A14) Promover o envolvimento 
dos EE na vida escolar do aluno 
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DOMÍNIO 2- MELHORIA DOS RESULTADOS 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

B) Melhorar os resultados do 
ensino secundário cientifico-
humanístico  
 

Taxa de sucesso do Secundário 
Regular CH: 79,34% (Dados da MISI) 

10.º ano – 91.67% 
11.º ano – 89,61% 
12.º ano - 56,79% 
 

Percentagem de alunos que 
obtêm positiva nos exames 
nacionais do 12.º ano após um 
percurso sem retenções nos 10.º 
e 11.º anos: 32% (Dados da INFOEscolas) 

 
 

B1) Implementar as medidas de 
promoção do sucesso 
constantes do PAE 

B1-B13.M1) Aumentar a 
taxa de sucesso dos 
alunos, no ensino 
secundário cientifico-
humanístico  
B1-B13.M2) Aumentar o 
número de alunos da 
escola com percursos 
diretos de sucesso no 
ensino cientifico-
humanístico  
 

PAE- PNPSE 
 

Taxa de sucesso 
 

Relatórios de 
resultados escolares 
 

MISI 
 

INFOEscolas 

B2) Implementar o projeto Pró-
Sanches 

B3) Proporcionar aos alunos 
aulas de preparação de exames 
e seminários  

B4) Implementar mecanismos 
efetivos de identificação e 
intervenção precoce de alunos 
em risco educacional 

B5) Assegurar medidas de apoio 
efetivas a alunos em risco ou 
que evidenciem dificuldade na 
aprendizagem 

B6) Promover atividades de 
enriquecimento curricular e 
respostas educativas 
diversificadas tendo em conta as 
necessidades específicas, 
interesses e perfil de 
aprendizagem dos alunos 

B7) Promover a participação dos 
docentes em ações de formação 
com enfoque em práticas 
pedagógicas inovadoras e  
validadas empiricamente 

B8) Incentivar práticas 
sistemáticas de colaboração 
entre docentes (articulação 
horizontal e vertical) 

B9) Desenvolver o ensino prático 
e experimental, no âmbito do 
plano curricular de diferentes 
disciplinas, visando uma 
aprendizagem efetiva. 

B10) Promover o uso das 
tecnologias de informação e 
comunicação em sala de aula 

B11) Promover práticas de 
reforço das aprendizagens nas 
disciplinas de Português e de 
Matemática 

B12) Promover o envolvimento 
dos EE na vida escolar do aluno 

C) Melhorar os resultados do 
ensino do secundário 
profissionais 
 

Taxa de sucesso do Secundário 
Profissional: 79,35% (Dados da MISI) 

C1) Criação de épocas 
recuperação de módulos 

C1-C9.M1) Aumentar a 
taxa de sucesso no ensino 
secundário profissional 
 

C1-C9.M2) Aumentar o 
número de alunos que 

PAE- PNPSE 
 
Taxa de sucesso 
 
Relatórios de 
resultados escolares 

C2) Criação de uma tarde livre 
nos horários 
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DOMÍNIO 2- MELHORIA DOS RESULTADOS 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

 
C3) Implementar as medidas de 
promoção do sucesso 
constantes do PAE 

conclui o ensino 
secundário profissional até 
3 anos após ingressar na 
oferta, entre os que vieram 
diretamente do 3.º Ciclo 
 

 
MISI 
 
INFOEscolas 
 
EQAVET 

C4) Implementar mecanismos 
efetivos de identificação e 
intervenção precoce de alunos 
em risco educacional 

C5) Assegurar medidas de apoio 
efetivas a alunos em risco ou 
que evidenciem dificuldade na 
aprendizagem 

C6) Promover atividades de 
enriquecimento curricular e 
respostas educativas 
diversificadas tendo em conta as 
necessidades específicas, 
interesses e perfil de 
aprendizagem dos alunos 

C7) Promover a participação dos 
docentes em ações de formação 
com enfoque em práticas 
pedagógicas inovadoras e 
validadas empiricamente 

C8) Incentivar práticas 
sistemáticas de colaboração 
entre docentes (articulação 
horizontal e vertical) 

C9) Promover o envolvimento 
dos EE na vida escolar do aluno 

E) Melhorar os resultados para a 
equidade, inclusão e excelência 

E1) Assegurar medidas de apoio 
efetivas a alunos oriundos de 
contextos socioeconómicas 
desfavorecidos, de origem 
imigrante e de grupos 
culturalmente diferenciados 

E1.M1) Aumentar o 
sucesso dos alunos 
oriundos de contextos 
socioeconómicas 
desfavorecidos, de origem 
imigrante e de grupos 
culturalmente 
diferenciados 

MISI 
 

INFOEscolas 
 

Relatórios de 
autoavaliação 
 

Relatórios da equipa 
multidisciplinar 
 

Relatórios dos DT/PT 
 

N.º de alunos 
propostos para o 
Quadro de Excelência 

E2) Assegurar medidas de apoio 
efetivas a alunos abrangidos 
pela DL N.º 54/2018 

E2.M1) Assegurar o 
sucesso dos alunos 
abrangidos pela DL N.º 
54/2018 

E3) Promover as cerimónias de 
Quadro de Excelência 

E3.M1) Manter ou 
melhorar o número de 
alunos propostos para o 
Quadro de Excelência  

E4) Implementar estratégias 
pedagógicas para diminuir a 
assimetria interna dos resultados 

E4.M1) Diminuir as 
assimetrias internas dos 
resultados 

2.RESULTADOS 
SOCIAIS 

A) Promover a participação na 
vida da escola e assunção de 
responsabilidade 

A1) Promover atividades 
desenvolvidas por iniciativa das 
crianças e alunos. 

A1.M1) Aumentar o 
número de atividades 
promovidas pelos alunos 

Relatório do PAA 
 

Relatório da 
Coordenadora da 
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DOMÍNIO 2- MELHORIA DOS RESULTADOS 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

A2) Promover a participação das 
crianças e alunos nas diversas 
atividades da escola no âmbito 
da formação pessoal e cívica 
(Estratégia de Educação para a 
Cidadania)  

A2.M1) Aumentar o 
número de alunos 
participantes nas 
atividades no âmbito da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

Educação para 
Cidadania 
 

Relatório das 
Coordenadoras do 
OPE 
 

Relatórios das 
Assembleias de 
Alunos 
 

Relatório da 
Associação de 
Estudantes 
 

INOVAR 
 

Relatório SPO 

A3) Promover o envolvimento 
dos alunos nas estruturas e 
órgãos do agrupamento 

A3.M1) Aumentar o 
número de alunos 
participantes nas votações 
para Conselho Geral e 
Associação de Estudantes 

A4) Implementar mecanismos 
efetivos de identificação e 
intervenção precoce de alunos 
em risco educacional 

A4.M1) Reduzir o número 
de alunos retidos por 
faltas 

B) Promover o cumprimento das 
regras e disciplina 
 

370 ocorrências/participações 
disciplinares 
34 medidas disciplinares 
sancionatórias aplicadas  
Dados do Relatório PAE- PNPSE: 

 

B1) Fazer cumprir o código de 
conduta (Regras e disciplina) 

B1–B2.M1) Reduzir o 
número de ocorrências/ 
participações disciplinares  

N.º de ocorrências/ 
participações 
disciplinares  
 

N.º de medidas 
disciplinares 
sancionatórias 

B2) Potenciar a ação do GIEM 

C) Promover a Solidariedade e 
Cidadania no âmbito da 
Estratégia de Educação para a 
Cidadania 

C1) Promover atividades de cariz 
solidário 

C1-C3.M1) Garantir que 
todos os alunos do 
agrupamento participem 
em projetos e atividades 
no âmbito da Estratégia de 
educação para a 
Cidadania 

Relatório da 
Coordenadora da 
Educação para 
Cidadania 
 

Relatório das 
Coordenadoras do 
OPE 
 

Relatórios das 
Assembleias de 
Alunos 

C2) Promover ações de 
solidariedade 

C3) Promover atividades de 
apoio à inclusão 

C4) Promover assembleias de 
alunos como forma de 
participação democrática 

C4.M1) Garantir que todos 
os delegados de turma 
participem em 
assembleias de alunos, 
pelo menos um por ano 

D) Avaliar o impacto da 
escolaridade no percurso dos 
alunos  

D1) Aplicar inquéritos aos alunos 
do 12.º ano 

D1.M1) Garantir que mais 
de 80% dos alunos estão 
inseridos no mundo do 
trabalho ou continuaram o 
seu percurso académico  

OTES 
 

Relatório dos 
Inquérito aos alunos 
 

Relatório da 
Coordenadora da 
Equipa Multidisciplinar 

D2) Fazer um levantamento da 
inserção na vida pós-escolar de 
alunos que beneficiaram de PIT  
(Plano Individual de Transição) 

D2.M1) Garantir que 100% 
dos alunos que 
beneficiaram de PIT estão 
inseridos no mundo do 
trabalho ou em CAO 
(Centro de Atividades 
Ocupacionais) 

3. RECONHECI-
MENTO DA 
COMUNIDADE 

A) Avaliar o grau de satisfação 
da comunidade educativa 

A1) Aplicar inquéritos aos alunos 
do AEDAS A1-A3.M1) Garantir que 

mais de 70% dos alunos e 
encarregados de 
educação estão satisfeitos 
com o AEDAS. 

Relatório do 
tratamento estatístico 
dos Inquéritos 

A2) Aplicar inquéritos aos EE 
dos alunos do AEDAS 

A3) Aplicar inquéritos às 
entidades parceiras do AEDAS 

B) Promover formas de 
valorização dos sucessos dos 
alunos 

B1) Promover a cerimónia 
“Quadro de Excelência” para 
valorizar os resultados 

B1-B3. M1) Garantir que 
todos os alunos propostos 
para as cerimónias de 

Página do AEDAS 
 

Facebook do AEDAS 
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DOMÍNIO 2- MELHORIA DOS RESULTADOS 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

académicos reconhecimento 
participem nas mesmas. 

B2) Promover a cerimónia 
“Quadro de Valor”, para valorizar 
os resultados sociais 

B3) Promover a cerimónia “Dia 
do Diploma” 

B4) Divulgar a participação dos 
alunos em provas, concursos, 
competições nacionais e 
internacionais e atividades na 
página web e no facebook do 
agrupamento 

 B4.M1) Garantir a 
divulgação da participação 
dos alunos em provas, 
concursos, competições 
nacionais e internacionais, 
e atividades, através da 
página web e  no 
facebook. 

C) Promover formas de 
contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente 

C1) Promover a divulgação da 
oferta educativa e atividades 
realizados no AEDAS 

C1.M1) Assegurar que a 
divulgação da oferta 
formativa e atividades 
realizadas no AEDAS seja 
reconhecida pela 
comunidade local e 
nacional 

Plano de 
comunicação do 
AEDAS 
 

Relatório do PAA 

C2) Promover a participação dos 
alunos nas atividades propostas 
pelas entidades parceiras 

C2.M1) Garantir a 
participação dos alunos 
em todas as atividades 
propostas pelas entidades 
locais 

C3) Disponibilizar espaços e 
equipamentos dos 
estabelecimentos de ensino 
solicitadas pela comunidade 
local para a realização de 
atividades. 

C3.M1) Garantir que todas 
as atividades propostas 
pela comunidade local que 
dependem de espaços e 
equipamentos dos 
estabelecimentos de 
ensino sejam realizadas. 
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DOMÍNIO 3 – LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

1.ORGANIZAÇÃO DE 
HORÁRIOS E 
RECURSOS 
HUMANOS  

A) Garantir a definição de 
critérios de formação de 
turmas e horários 

A1) Definição de critérios de 
formação de turmas e horários 

A1.M1) Obter o sucesso 
escolar 

Regulamento Interno 
 

Documento OAL 

B) Distribuir os recursos 
humanos de acordo com as 
necessidades das crianças 
e alunos 

B1) Otimizar a distribuição de 
serviço dos docentes de acordo 
com as necessidades das 
crianças e alunos 

B1.M1) Obter o sucesso 
escolar 

Horários 
 

Taxa de sucesso 

2.COMUNICAÇÃO 
INTERNA E 
EXTERNA 

A) Reforçar os mecanismos 
de encaminhamento de 
informação relevante para o 
pessoal docente e não 
docente 

A1) Implementar um plano de 
comunicação para o 
Agrupamento 

A1-A2.M1) Garantir que o 
pessoal docente e não 
docente tem 
conhecimento das 
informações relevantes 
relativas ao Agrupamento 
e dos documentos 
estruturantes 

Relatório do docente PTE 
 

Assessor da Diretora da 
área de informática  
 

Relatório dos 
Coordenadores de 
Departamento 
 

Relatório do Coordenador 
dos Serviços 
Administrativos 

A2) Implementar mecanismos 
de coordenação e supervisão, 
ao nível dos órgãos de gestão 
intermédia 

3.CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

A) Garantir e estimular a 
formação científica, técnica 
e pedagógica dos recursos 
humanos do AEDAS 

A1) Fazer o levantamento das 
necessidades de formação dos 
recursos humanos do AEDAS 

A1-A2. M1) Proporcionar 
a frequência, de pelo 
menos uma ação de 
formação, anualmente, a 
todos os docentes e não 
docentes 
  

A3.M1) Garantir que, pelo 
menos 2 docentes, sejam 
os oradores nos 
seminários a realizar, 
anualmente 

Plano de formação do 
AEDAS 
 

Inquéritos 
 

N.º de docentes 
participantes nas 
formações 

A2) Elaborar o plano de 
formação do AEDAS 

A3) Promover um seminário de 
partilha de práticas educativas 
e letivas para os docentes do 
AEDAS  

4.MOTIVAÇÃO, 
EMPENHO E 
RECONHECIMENTO  

A) Fomentar as lideranças 
participativas  

A1) Promover reuniões de 
coordenadores de 
departamento, com a Direção 

A1–A3.M1) Realização 
de, pelo menos, uma 
reunião, anualmente 

N.º de reuniões 

A2) Promover reuniões dos 
coordenadores de 
estabelecimento, com a 
Direção 

A3) Promover reuniões dos 
coordenadores de diretores de 
turma e de cursos com a 
Direção 

A4) Promover reuniões com a 
Coordenadora de AO, 
Coordenadora de AT e do SPO 
com a Direção 

5.PROMOÇÃO DA 
INTERAÇÃO DO 
AEDAS COM O MEIO 
ENVOLVENTE  

A) Consolidar a identidade 
do Agrupamento perante a 
comunidade 

A1) Divulgar as atividades do 
AEDAS junto da comunidade 
educativa e local   

A1-A3. M1) Toda a 
comunidade educativa e 
local reconheça a 
identidade do AEDAS 

N.º de protocolos 
 

N.º de parcerias 
 

N.º de projetos 
inovadores 

A2) Celebrar protocolos/ 
parcerias de colaboração com 
instituições públicas e privadas 

A3) Incentivar o 
desenvolvimento de projetos e 
soluções inovadoras 
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DOMÍNIO 4 - AUTOAVALIAÇÃO e MELHORIA 

DIMENSÕES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÇÕES A 

DESENVOLVER 
METAS INDICADORES 

1.DESENVOLVI
MENTO DE UMA 
AVALIAÇÃO 
CONSISTENTE 

A) Promover a 
sustentabilidade da 
autoavaliação 
 

A1) Promover ações 
sistemáticas de autoavaliação 

A1.M1) Realizar 
inquéritos/ questionários/ 
formulários à comunidade 
educativa 

N.º de Inquéritos/ 
questionários/ formulários 
à comunidade educativa 
 

N.º de reuniões entre o 
Grupo de Autoavaliação e 
a Direção 

A2) Auscultar e promover a 
participação da comunidade 
educativa 

A2.M2) Realizar pelo 
menos uma reunião 
trimestral entre o Grupo de 
Autoavaliação e a Direção 

B) Elaborar um plano de ação 
estratégica da autoavaliação 

B1) Promover o envolvimento 
dos diferentes intervenientes 
educativos na autoavaliação 

B1.M1) Assegurar que os 
vários intervenientes da 
comunidade educativa 
participem no processo de 
autoavaliação. 

Relatórios de 
autoavaliação  
 

N.º de sessões de 
sensibilização B2) Comunicar os resultados da 

autoavaliação 

B2.M2) Promover sessões 
de sensibilização sobre 
autoavaliação e melhoria 
da escola  

C) Implementar o EQAVET 
C1) Implementar o sistema 
EQAVET nos cursos 
profissionais 

C1.M1) Garantir a 
qualidade na Educação na 
Educação e Formação 
profissional em 
conformidade com o 
EQAVET 

Relatório EQAVET 

2. CONSOLIDAR 
AS PRÁTICAS 
DE 
AUTOAVALIA-
ÇÃO E 
MONITORIZAR 
O SEU 
IMPACTO 

A) Promover a consistência 
das práticas de autoavaliação 

A1) Promover práticas regulares 
de autoavaliação 

A1.M1) Implementar 
práticas de autoavaliação 

Instrumentos de recolha 
de dados 
 

Plano de supervisão 
colaborativa 
 

Planos de ação de 
melhoria 

A2) Consolidar um modelo de 
supervisão colaborativa como 
forma de desenvolvimento 
profissional dos docentes 

A2.M1) Envolver, pelo 
menos 15% dos docentes 
do AEDAS, num modelo 
de supervisão colaborativa 

A3) Monitorizar os planos de 
ação de melhoria 

A3.M1) Monitorizar os 
planos de melhoria 

B) Verificar o impacto das 
práticas de autoavaliação 

B1) Promover evidências de 
autoavaliação da melhoria do 
processo de organização da 
escola, no desenvolvimento 
curricular, na formação contínua 
e na educação inclusiva 

B1.M1) Assegurar a 
compilação de evidências 
de autoavaliação da 
melhoria no processo de 
organização da escola, no 
desenvolvimento 
curricular, na formação 
contínua e na educação 
inclusiva 

Relatórios de 
Autoavaliação 
 

Relatórios de 
coordenadores de 
departamento 
 

Relatórios dos DT/ PT/ 
Coordenadores de DT 
 

Relatórios do 
coordenador do Núcleo 
de Formação 
 

Relatórios da Equipa 
Multidisciplinar  
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Divulgação do Projeto Educativo e da sua avaliação 

Para que as metas e as estratégias previstas no atual Projeto Educativo sejam concretizadas, é fundamental que 

toda a comunidade educativa tenha conhecimento das mesmas. Sendo a escola uma organização, o projeto educativo é 

essencial ao desenvolvimento de um quadro de referência comum com vista à promoção e consolidação da sua identidade 

enquanto organização autónoma. Torna-se também um instrumento para dar a conhecer a oferta educativa e formativa da 

escola, divulgar os resultados alcançados, promover as suas atividades, projetos e eventos, quer no interior quer no 

exterior da organização. A sua divulgação torna-se, por esse facto, imprescindível e é realizada observando os seguintes 

procedimentos:  

a) Os órgãos de gestão e de administração da Escola, assim como as estruturas de orientação e coordenação 

educativa, deverão divulgar as metas, as estratégias, os níveis de atuação consignados no Projeto Educativo junto de 

todos os intervenientes no processo educativo, de modo a que estes possam integrar na sua prática os seus pressupostos 

orientadores da vida da Escola. 

 b) A divulgação deste Projeto Educativo será feita após a aprovação em Conselho Geral e será disponibilizada na 

página na internet do AEDAS. 

A avaliação do Projeto Educativo deve permitir uma retroação contínua no sentido de redefinir a análise da 

situação, reelaborar os objetivos estratégicos e repensar a ação.  

A avaliação deste documento, orientador da organização escolar, é da responsabilidade de uma equipa 

multidisciplinar, alargada e representativa da comunidade educativa, coordenada pelo Gabinete de Autoavaliação do 

Agrupamento. Da avaliação resultará um Relatório de Autoavaliação agregador do contributo de toda a comunidade 

educativa para a recolha, análise e reflexão sobre os resultados e os processos desenvolvidos.  

A monitorização do Projeto Educativo, ao longo do próximo quadriénio, será essencialmente formativa, permitindo 

a regulação da atividade das escolas e pautar-se-á por um caráter qualitativo, sistemático e contínuo, permitindo melhorar 

a eficácia do projeto e fornecer indicadores para futuros reajustes. Esta avaliação possibilitará avaliar o grau de realização 

das diversas ações consumadas no seu plano estratégico, com vista à reformulação da linha de ação do Agrupamento. A 

avaliação da evolução dos indicadores, no percurso para a consecução das metas propostas para o horizonte temporal do 

atual Projeto Educativo, será feita anualmente, pelos diferentes órgãos e estruturas pedagógicas da Escola, diretamente 

responsáveis pelos planos de ação a serem implementados. No caso dos indicadores referentes ao sucesso escolar, far-

se-á a sua monitorização no final de cada período e, consequente, definição de estratégias e planos de melhoria.  

Proposta de Projeto Educativo aprovada em Reunião de Conselho Pedagógico, de 12 de março de 2019 

 

Aprovado em Reunião de Conselho Geral, de 14 de março de 2019 

A Presidente do Conselho Geral 

Maria Glória Teixeira Guerra Costa 

A Diretora  

Ana Alice da Silva Araújo Lopes Rodrigues 

 (A este documento será anexado o documento – [Organização do Ano letivo (Plano de Estudos e desenvolvimento Curricular)] 


