AGRUPAMENTO DE ESCOLAS de FERNANDO PESSOA

Julho/2021

“Raras vezes
Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra.”
Alberto Caeiro
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo do Agrupamento constitui uma planificação estratégica do trabalho a desenvolver
pelos seus diversos agentes educativos, criando as condições organizacionais de qualidade necessárias ao
sucesso.

Com este documento, importa traçar o percurso e a vida do Agrupamento, em função de determinados
princípios e valores, capazes de envolver e mobilizar toda a comunidade educativa.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a educação para os valores e, de entre estes, os consignados no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a saber, Liberdade, Responsabilidade e Integridade,
Cidadania e Participação, Excelência e Exigência, Curiosidade, Reflexão e Inovação.

Norteada pelos valores, pretende-se que a comunidade educativa seja capaz de criar e desenvolver saberes, em que cada elemento assuma um papel e responsabilidades, sendo coesa e se autorregule, a fim de
construir uma cultura de agrupamento que nos defina e com a qual todos nos identifiquemos.

Efetivamente, a emergência de novos paradigmas sociais, económicos, culturais, o contexto pandémico
vivido, a heterogeneidade de expectativas e projetos de vida, as exigências sociais crescentes e diversificadas exigem processos flexíveis de aprendizagem. Acresce a pluralidade de expectativas dos alunos que
requer respostas formativas e educativas diversificadas e de qualidade por parte do Ministério da Educação, plasmadas nos normativos em vigor.

Ademais, a necessidade da inclusão, a promoção da equidade e da democracia exigem-nos a gestão flexível do currículo, o trabalho colaborativo entre os docentes, a coadjuvação, o apoio educativo, o trazer a
realidade para o centro das aprendizagens, valorizando o saber, o saber fazer, o aprender a ser e o aprender a viver com os outros porque “Havendo desigualdades e sendo a sociedade humana imperfeita, não
se adota uma fórmula única, mas favorece-se a complementaridade e o enriquecimento mútuo entre os
cidadãos” (Guilherme d’Oliveira Martins, in Perfil dos Alunos).

Nesta ordem de ideias, perspetiva-se a escola como espaço de promoção social, valorizando a diversidade
e a abertura a um mundo plural, onde todos(as) têm direito a aprender.
Consideramos, então, o Plano de Ação do Programa Mundial de Educação para os Direitos Humanos do
Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, cuja quarta fase decorre entre 2020 e
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2024, que dá ênfase à educação e formação em igualdade, aos direitos humanos e à não discriminação, à
inclusão e ao respeito pela diversidade com o objetivo de construir sociedades inclusivas.
Em Portugal, e voltando à perspetiva do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, importa
que a escola – Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa – habilite “os jovens com saberes e valores
para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar” (p. 13), qualificando-os para o exercício de uma cidadania democrática ativa que valorize a diversidade cultural e rejeite todas as formas de discriminação e exclusão social.

Atendendo a estas orientações, preconizamos, com o presente Projeto Educativo, colocar os alunos no
centro das dinâmicas, no intuito de se cumprir, em cada um(a), a ideia de grandeza transmitida nos versos:
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.”
Ricardo Reis (heterónimo de Fernando Pessoa)
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2. MISSÃO

É nossa missão colocar o aluno no centro das dinâmicas de aprendizagem, na construção das várias literacias, valorizando a integridade de cada um e de todos, numa perspetiva de qualidade, de sucesso e de
inclusão social, à luz dos valores de uma cidadania ativa.
No nosso agrupamento, desenhamos uma sociedade em que os nossos alunos serão capazes de tomar
decisões livres e fundamentadas, baseadas numa cultura científica e artística de base humanista.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa é uma instituição pública de ensino, tutelada pelo Ministério da Educação.
Localizado na freguesia dos Olivais, em Lisboa, é constituído por quatro estabelecimentos de educação e
ensino, a saber: Escola EB 2,3 de Fernando Pessoa (sede do Agrupamento), Escola EB1 c/ JI Infante D.
Henrique, Escola EB1 c/ JI Arco-íris e a Escola EB1 c/ JI Adriano Correia de Oliveira.
Desde o ano letivo de 2009-2010, o Agrupamento integra o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), devido às características da população que serve e os problemas identificados.
A oferta educativa serve uma população escolar de aproximadamente 1400 alunos, desde a educação
pré-escolar, passando pelo 1.º ciclo, 2.º ciclo até ao 3.º ciclo.
Cerca de 6% dos alunos são de nacionalidade estrangeira, sendo oriundos maioritariamente de países de
expressão portuguesa ou outros (Brasil, Angola, Índia, Moçambique e outros).
Frequentam o ensino artístico especializado, Curso Básico de Música, em regime articulado com a Academia de Amadores de Música, alunos do 5.º ao 9.º anos.
Encontram-se a funcionar no Agrupamento três unidades de apoio especializado para educação de alunos com multideficiência (UAEM): duas na escola sede e uma na Escola EB1 c/JI Infante D. Henrique, que
apoiam crianças/jovens do 1.º ao 3.º ciclos.
No que diz respeito à caracterização socioeconómica das famílias dos alunos do Agrupamento, verificase que o país de origem dos pais/encarregados de educação é, na maioria, Portugal. A diversidade cultural não tem grande expressão, uma vez que só 10% dos pais/encarregados de educação são naturais de
outros países (Brasil, Angola, Índia, China, Moçambique e outros).
As habilitações literárias dos pais/encarregados de educação são diversificadas, dado que se situam
desde o nível 1 (sem habilitações académicas) até ao nível 10 (doutoramento), passando por todos os
níveis de ensino intermédio, predominando o nível 5 (ensino secundário). Destaca-se ainda, o aumento
do número de pais e mães que se encontram no nível 8 (licenciatura ou equiparado), em relação a anos
letivos anteriores.
Em relação aos grupos profissionais, verifica-se também uma grande diversidade de profissões, destacando-se nos pais as profissões integradas nos grupos de técnicos e profissionais de nível intermédio,
pessoal de serviços e operários. Nas mães, destacam-se as profissões integradas no grupo pessoal de
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serviços; docentes do ensino básico, secundário, superior e profissões similares; trabalhadores não qualificados e outros.
O contexto socioeconómico, agravado pela situação pandémica de 2020, acentuou o número de famílias
em situação vulnerável. Como resposta a este problema e para o mitigar, um número crescente de alunos beneficia do apoio do ASE - 650 alunos (47% da população escolar/alunos) estão integrados no escalão A (443) e no escalão B (207).
Para além da população docente e não docente, prestam serviço no Agrupamento uma Psicóloga Escolar (Serviço de Psicologia e Orientação), uma Educadora Social, uma Técnica de Serviço Social e uma
Mediadora.
Os dados que integram os diversos relatórios TEIP mostram que, ao longo dos últimos anos letivos, há
uma percentagem significativa de alunos com insucesso escolar nos três ciclos de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa, (maioritariamente na Escola EB1 Infante D. Henrique e Escola
EB2,3 de Fernando Pessoa), para os quais o Agrupamento tem procurado encontrar respostas e estratégias com o objetivo, não só de melhorar o sucesso escolar, bem como, de promover a formação integral
dos alunos, nomeadamente, com a conceção dos Planos Plurianuais de Melhoria.
Persistem, ainda, fragilidades a nível das famílias, e problemáticas no que diz respeito ao comportamento, assiduidade e insucesso escolar, resultado de uma cultura de desinvestimento nas tarefas escolares e
de desvalorização da escola como instrumento para a melhoria e evolução da sociedade.
Compete, pois, à Escola procurar e implementar pedagogias alternativas ao ensino tradicional que estabeleçam uma maior aproximação entre o que se ensina e as vivências e motivações dos alunos, assentes
em metodologias diversificadas e que favoreçam a componente participativa em detrimento da transmissiva.
A possibilidade de dar continuação ao projeto TEIP e às ações de melhoria são, sem dúvida, respostas
educativas, formativas e motivadoras para todos os intervenientes.
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3.1 As escolas do Agrupamento e sua inserção no meio

O Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa localiza-se no espaço denominado Lisboa Oriental, zona
constituída pelas freguesias Olivais, Parque das Nações, Beato e Marvila. O Agrupamento está inserido
na freguesia dos Olivais, que se apresenta desde a sua génese, como heterogénea a diversos níveis,
dado coexistirem diferentes estratos sociais.
O Agrupamento constituiu-se no ano letivo de 2003/2004, de início, com 3 estabelecimentos de educação e ensino: o Jardim de Infância n.º 2 de Santa Maria dos Olivais (atualmente pertencente à freguesia
do Parque das Nações), a Escola EB1 n.º 55 (agora denominada Escola EB1 c/ JI Infante D. Henrique,
pertencente também à freguesia do Parque das Nações) e a Escola EB 2,3 de Fernando Pessoa. Verificase uma descontinuidade territorial entre aqueles dois primeiros estabelecimentos de ensino e a Escola
EB 2,3 de Fernando Pessoa - a escola sede, pois existe um espaço físico vasto que integra áreas residenciais pertencentes a outros agrupamentos e que causa constrangimentos significativos ao nível da deslocação dos alunos.
No ano letivo 2004/2005, deu-se a integração de outras duas escolas do 1.º Ciclo – Escola EB1 n.º 159
(agora denominada Escola EB1 c/ JI Arco-Íris) e Escola EB1 n.º 181 (agora denominada Escola EB1 c/ JI
Adriano Correia de Oliveira) e dos dois Jardins de Infância, respetivamente JI n.º 7 e JI n.º 4 de Santa
Maria dos Olivais.
Presentemente, o Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa é constituído por quatro estabelecimentos de ensino, a saber:

Escola EB 2,3 de Fernando Pessoa
A Escola EB 2,3 de Fernando Pessoa (sede do Agrupamento) situa-se na Rua Cidade Carmona, nos Olivais
Sul – Lisboa. Foi criada pela portaria n.º 587/73, de 11 de junho e ocupa as atuais instalações desde o
ano letivo de 1973/74. A Escola funciona preferencialmente em turno único para o 2.º e 3.º ciclos. É
constituída por 7 pavilhões: nos pavilhões 1, 2, 3 e 4 funcionam as salas de aula, de apoio educativo e
sala da Unidade de Apoio à Multideficiência; no pavilhão 5, o bufete, uma sala de aula e o arquivo; no
pavilhão 6, o gimnodesportivo. No pavilhão central, único com dois pisos, situa-se: o gabinete da direção, os serviços administrativos, a reprografia/papelaria, a biblioteca, o refeitório com cozinha, a sala de
professores e diretores de turma, a sala de trabalho, as salas de atendimento aos encarregados de educação, o gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação e do Apoio ao Aluno e à Família, o gabinete da
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, a sala polivalente e a sala dos assistentes operacionais.
A configuração íngreme do terreno e a disposição das instalações escolares provocam algumas dificuldades na comunicação e no convívio entre os elementos da comunidade escolar e, sobretudo, na vigilância interna e externa do local.
Escola EB1 c/ JI Infante D. Henrique
A Escola EB1 Infante D. Henrique e o Jardim de Infância n.º 2 funcionam no mesmo espaço físico, mas
em edifícios diferentes e situam-se na Rua Padre Joaquim Alves Correia, na Quinta das Laranjeiras, freguesia do Parque das Nações. A escola que lhe deu origem surgiu em 1895, sendo esta a escola mais
antiga dos Olivais. A Escola EB1 Infante D. Henrique é do tipo P3, sendo constituída por seis núcleos,
quatro de três salas e dois de duas salas, perfazendo 16 salas, que funcionam como salas de aula, sala
de informática, sala de matemática e de ciências experimentais/Biblioteca, sala de professores, sala de
motricidades, sala de educação especial, sala de aula polivalente (de apoio educativo, inglês curricular e
TIC – AEC). A CAF encontra-se num dos núcleos, que possui duas salas para as suas atividades e outras
duas salas amplas para outras atividades. No Salão Polivalente definiu-se uma área como refeitório e
outra como ginásio, a qual também se destina à realização de eventos coletivos.
O edifício do Jardim de Infância n.º 2 foi inaugurado no ano letivo de 2007/2008. É composto por quatro salas de aula, sendo que uma das salas é destinada à unidade de multideficiência. Cada sala de aula
tem uma porta para varandas com espaço amplo para brincadeiras/atividades. No exterior existe um
espaço para recreio (renovado recentemente) e outro para uma horta pedagógica.
Escola EB1 c/ JI Arco-Íris
A Escola EB1 Arco-Íris localiza-se na Rua Cidade de Nampula, freguesia dos Olivais. Neste estabelecimento funcionam o 1.º Ciclo e o Jardim de Infância.
O edifício escolar tem cerca de 40 anos e é constituído por um polivalente amplo, à volta do qual se
situam as salas de aula que se distribuem por dois pisos. A escola tem 15 salas de aula, sendo que quatro estão ocupadas pelo Jardim de infância n.º 7, com quatro turmas em funcionamento, e onze pelo 1.º
ciclo, das quais 8 com turmas, uma com o Centro de Apoio à Aprendizagem, uma para sala de Expressões/Apoios e Terapias e uma sala para a Matemática/Apoios e Terapias.
Tem ainda um refeitório com copa e cozinha, uma biblioteca, uma sala de informática, sala de professores e dois gabinetes.
Em relação ao espaço exterior, existem dois telheiros, um parque infantil e um campo de basquete encontrando-se o restante espaço vedado por falta de conclusão das obras.
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Escola EB1 c/ JI Adriano Correia de Oliveira
A Escola EB1 Adriano Correia de Oliveira e o Jardim-de-Infância nº 4 funcionam no mesmo espaço físico,
mas em edifícios diferentes e situam-se na Rua Cidade Vila Cabral. A escola tem mais de 40 anos, com
poucas ou nenhumas obras realizadas neste espaço de tempo.
O espaço escolar é constituído por quatro edifícios: pavilhão central (com sala de professores, biblioteca
escolar, ginásio e refeitório), pavilhão A e D onde funcionam as salas de aula do 1.º ciclo e o pavilhão B,
que se encontra atualmente a ser utilizado por uma entidade, com a concordância da Junta de Freguesia dos Olivais.
O edifício do Jardim-de-Infância n.º 4 foi construído de raiz pela CML, no ano letivo 2004/2005. É composto por quatro salas de atividades, um polivalente e uma sala de professores.
O espaço exterior é muito amplo, agradável, com árvores e muitas potencialidades.

3.2 População docente (ano letivo 2020/2021)
Em 2020/21 encontram-se 128 docentes em efetividade de funções no Agrupamento, dos quais apenas
cerca de 50 pertencem ao quadro de nomeação definitiva. Isto traduz-se num corpo de docencia pouco
estável.
Tabela 1 – N.º de docentes por sexo e idade
25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60–64

65–69

Masc.

1

4

6

2

5

3

4

1

0

Fem.

1

3

15

21

20

19

18

17

1

TOTAL

2

7

21

23

25

22

22

18

1

Tabela 2 - N.º de docentes por grau académico
Bacharelato

Licenciatura

PósGraduação

Mestrado

Doutoramento

Masc.

1

18

0

7

0

Fem.

2

98

0

14

1

Projeto Educativo 2021-2024

11

Tabela 3 – N.º de docentes por grupo de recrutamento
Ciclo

GR

Pré

100

Educadores

110

1º Ciclo

120

Inglês 1º Ciclo

200

Português/História e Geografia de Portugal

210

Português/Francês

220

Português/Inglês

230

Matemática/Ciências Naturais

240

Educação Visual e Tecnológica

250

Educação Musical

260

Educação Física

290

E.M.R.C

300

Português

320

Francês

330

Inglês

350

Espanhol

400

História

420

Geografia

500

Matemática

510

Fisica e Química

520

Biologia

550

Informática

600

Artes Visuais

620

Educação Física

910

Educação Especial

1º

2º

3º

Grupo de Recrutamento

Total

12
33
3
2
0
3
6
4
2
2
2
7
2
4
1
5
3
6
4
4
1
3
5
16
2

Professor bibliotecário

Tabela 4 - Situação profissional dos docentes em funções

Nº de docentes

QND
(escola)

QND
(outra escola)

QZP

Outros QZP

Contratado

50

1

10

1

53
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Tabela 5 - Pessoal técnico em regime de parceria com o Agrupamento

Entidade Parceira Centro de Recursos para a Inclusão da CERCI Lisboa
Pessoal técnico

Terapeuta da
Fala

Educador
Social

Psicólogo

Técnico de
reabilitação

Terapeuta
Ocupacional

Nº de elementos

2

2

2

3

2

3.3 População não docente e pessoal especializado (ano letivo 2020-2021)

Tabela 6 - N.º total de funcionários por idade e sexo
20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

Masc.

1

1

0

2

1

5

Fem.

1

7

12

23

11

54

TOTAL

2

8

12

25

12

59

TOTAL

Tabela 7 - Grau académico dos não docentes
Ensino Básico
1.º 2.º
3.º
Ciclo Ciclo
Ciclo

5

10

Secundário

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

TOTAL

22

1

4

2

0

59

15

3.4 População escolar (ano letivo 2020/2021)
A população escolar do Agrupamento tem sofrido algumas oscilações ao longo dos últimos anos:
Tabela 8 - Distribuição da população escolar ao longo dos anos/ciclo
Ano letivo

Pré-escolar

1.º ciclo

2.º e 3.º ciclos

Global

2017/2018

208

422

744

1374

2018/2019

225

407

787

1419

2019/2020

216

410

746

1372

2020/2021

207

397

777

1381
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Tabela 9 – N.º total de alunos por estabelecimento de ensino em 2020/2021
JI

1.º Ciclo

2.º Ciclo

1º

2º

3º

4º

66

40

21

42

21

190

EB1 c/JI Arco-Íris

84

43

45

42

42

256

EB1 c/JI Adriano
Correia Oliveira
EB2,3 Fernando
Pessoa

57

21

24

23

33

158

TOTAL

207

90

107

96

6º

7º

8º

TOTAL

Pré
EB1 c/JI Infante
D. Henrique

104

5º

3.º Ciclo
9º

170

173

145

168

121

777

170

173

145

168

121

1381

Tabela 10 - Distribuição dos apoios socioeducativos por escola
ASE
Total
A

B

Educação
Serviço de Psicologia e
GAAF
Inclusiva
Orientação Vocacional
Alunos ao
Apoio psicopedagógico e Gabinete de Apoio ao Aluabrigo do DL
intervenção vocacional
no e à Família **
54/2018

62*
EB1 c/JI Infante
96
D. Henrique

32

128

22

EB1 c/JI Arco-Íris 73

58

131

23

31

17+11*

EB1 c/JI Adriano
49
Correia Oliveira

37

86

14

14

7+23*

(duas turmas 1.ºB e 3.ºB
em apoio aos grupos/turma)

19+24*

110
EB2,3 Fernando 225
Pessoa

80

305
100

Alunos em apoio psicopedagógico (direto/indireto)
120*
Alunos (9.ºano) em programa de orientação vocacional

83
126

TOTAL

443 207

650

159

337

(apoio direto e /ou indireto
a alunos e famílias com as
problemáticas identificadas)
* (58)
situações de intervenção
pontual( elaboração de
informações; reuniões com
Encarregados de Educação;
encaminhamentos)

(*levantamento ano letivo 2020-2021)
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3.5 Recursos Educativos e Socioeducativos
3.5.1 Respostas Educativas
 Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.
 Curso Básico de Música em regime articulado com a Academia de Amadores de Música - funciona na Escola EB 2,3 de Fernando Pessoa - 1 turma por cada ano de escolaridade, desde o
5.º ao 9.º ano. As turmas funcionam em regime misto: uma parte dos alunos segue o currículo
do Ensino Básico e os restantes seguem o currículo do Curso Básico de Música.
 2 unidades de apoio a alunos com multideficiência na Escola EB2,3 de Fernando Pessoa (2.º e
3.º ciclos) e 1 unidade de apoio a alunos com multideficiência na Escola EB1 c/ JI Infante D.
Henrique.
 Salas “Centro de Apoio à Aprendizagem” (CAA) - constituem um continuum de respostas ao
trabalho desenvolvido com os alunos em sala de aula.

3.5.2 Medidas de promoção do sucesso escolar
 1.º, 2.º e 3.º Ciclos: Português Língua Não Materna (PLNM); acompanhamento extraordinário
aos alunos do 9.º ano de escolaridade nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, após o término das atividades letivas; apoio dos técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão (CRICERCI) de Lisboa, no âmbito da Educação Especial.
 Pré-escolar – desenvolvimento de atividades específicas com alunos de 5 anos para a transição
ao 1.º ciclo.
 1.º Ciclo – Grupos de Trabalho Multinível de apoio a Português e Matemática; Apoio Educativo,
no âmbito TEIP;
 2.º e 3.º Ciclos – Coadjuvação; Tutorias: orientação e aconselhamento de alunos; Apoio Tutorial específico para alunos com duas ou mais retenções; desdobramento de turmas em disciplinas a necessitar de intervenção; Mentorias.
 3.º Ciclo - Reforço Educativo a Português e Matemática (RE), no âmbito TEIP;
 1.º, 2.º e 3.º Ciclos: Planos Individuais de Trabalho (PIT); Salas “Centro de Apoio à Aprendizagem” (CAA).
 Transversal a todos os níveis/ciclos de ensino: apoio por parte da psicóloga, dos técnicos especializados e dos docentes de Educação Especial.

3.5.3 Serviços Tecnicopedagógicos
 Apoio Socioeducativo
Apoio Social Escolar (ASE): garantir o acesso à escola de todos os alunos no sentido de proporcionar uma educação de qualidade e sucesso;
- Distribuição de leite aos alunos que frequentam o JI e o 1.º ciclo;
- Atribuição de refeições subsidiadas aos alunos do JI, 1.º, 2.º e 3.º ciclos;
- Apoios económicos e apoio de material escolar, aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos;
- Aplicação do Projeto do PERA - ASE (JI, 1.º, 2.º e 3.º ciclos);
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-Transporte adaptado para alunos que frequentam as Unidades de Apoio Especializado a Alunos
com Multideficiência.
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF):
- Apoio direto e /ou indireto a alunos e famílias com problemáticas identificadas;
- Apoio individual às famílias;
- Encontros periódicos com os pais e encarregados de educação;
- Organização e participação em atividades da rede L&M (EB1 c/ JI Infante D. Henrique);
- Implementação de ações de sensibilização junto das famílias identificadas com problemáticas
específicas;
- Articulação com instituições e parceiros da comunidade.
 Atividades dinamizadas pela Junta de Freguesia dos Olivais e Parque das Nações
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o pré-escolar e Componente de Apoio à
Família (CAF) para o 1.º Ciclo: tem como objetivo apoiar os alunos de modo a garantir a qualidade de atendimento durante todo o tempo de permanência no estabelecimento de educação
e ensino.


Atividades dinamizadas pela Associação de Pais e Enc. Educação da EB2,3 de Fernando Pessoa
- Salas de Estudo (2.º e 3.º Ciclos): Espaço de diálogo e debate, partilha de saberes e experiências com o objetivo de melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos;
- Ateliê de interrupção letiva de Natal, Carnaval, Páscoa e de Verão.

 Psicologia e Orientação Vocacional
A psicóloga do Agrupamento assegura as atividades inseridas nos domínios:
- Orientação Vocacional;
- Apoio Psicopedagógico;
- Das relações com a comunidade escolar.
 Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE)
O agrupamento tem duas bibliotecas escolares, uma na Escola EB1 c/ JI Adriano Correia de Oliveira e uma na Escola EB2,3 de Fernando Pessoa. Estas constituem-se como espaços pedagógicos que visam facultar a toda a comunidade educativa o acesso à informação, educação, cultura e lazer com o objetivo de criar e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura de modo a
atingir níveis mais elevados de literacia.

3.5.4 Respostas educativas diferenciadas face à prevenção da indisciplina, combate ao
abandono/insucesso escolar e promoção da Inclusão
- Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais nas turmas de 1.º ciclo.
- Apoio Tutorial Específico para alunos com duas ou mais retenções no seu percurso escolar.
- “Mediação de conflitos”: desenvolvimento de trabalho a nível da mediação de conflitos
com os alunos.
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- Salas “Centro de Apoio à Aprendizagem” (CAA)
- Mentorias
- Tutorias
- Assembleia de Turma
- Assembleia de Escola

3.5.5 Atividades extracurriculares
1.º ciclo:
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): desenvolvimento de diferentes atividades,
numa perspetiva de escola a tempo inteiro (a inscrição nas atividades é facultativa e gratuita).
1.º, 2.º e 3.º ciclos:
Paradidlle – Grupo de percussão que tem como principais objectivos o desesenvolvimento de
técnicas de percussão e a criação e execução de ritmos da música popular portuguesa.
Este grupo faz apresentações na escola e em espaços comunitários.
2.º e 3.º ciclos:
Clube do Desporto Escolar: O Clube do Desporto Escolar é a unidade organizativa da Escola que
serve de suporte ao desenvolvimento e execução do Programa do Desporto Escolar (PDE). O
seu programa desenvolve-se com base em duas vertentes:
Atividade Interna – eventos competitivos e não competitivos, realizados ao longo do ano letivo,
que envolvem toda a comunidade escolar, organizados por turmas ou em escalões etários e
géneros, em várias modalidades desportivas.
Atividade Externa - Grupos-equipa com treinos regulares e que participam nos quadros competitivos da Coordenação Local do Desporto Escolar de Lisboa Cidade de alunos selecionados nos
respetivos torneios de escola em diversas modalidades.
Clube de Teatro: promove as artes de representação junto da comunidade escolar.
Clube do Mar: Remo/Vela e Vela Adaptada (programa da CML)
Plano Nacional de Cinema: Visualização de filmes
Projeto Rádio Escolar dos Olivais (Rádio Miúdos): Rádio feita por crianças para crianças.

3.5.6 Projetos
Projeto Escola Ciência Viva: as atividades a desenvolver resultam de um projeto de cooperação entre o Agrupamento, o Pavilhão do Conhecimento e a Ciência Viva. Pretende fornecer aos
professores titulares de turma do 1.º ciclo instrumentos necessários para potenciar o seu papel, enquanto agentes ativos nas visitas a museus e a centros de Ciência Viva, dando a conhecer, exercitando e discutindo boas práticas de estudo e de trabalhos práticos a ser desenvolvidos em ambiente escolar, no âmbito do ensino experimental das ciências
(www.escolacienciaviva.pt)
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Projeto de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde Escolar: Contempla as quatro áreas
prioritárias propostas pelo Ministério da Educação: Saúde Mental e Prevenção da Violência;
Educação Alimentar e Atividade Física; Comportamentos Aditivos e Dependências; Afetos e
Educação para a Sexualidade.
As principais finalidades deste projeto contemplam a promoção da literacia em saúde, a promoção de atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis e a valorização de
comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis (www.dge.mec.pt).
Centros de Recursos para a Inclusão: O Plano de Ação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da CERCI Lisboa resulta de uma parceria do Agrupamento com o CRI, conforme o artigo 18.º do DL n.º 54 de 6 de junho de 2018. São disponibilizados recursos humanos especializados (psicólogo, terapeuta da fala, ocupacional, fisioterapeuta, educadora social e psicomotricista) para apoio e intervenção aos alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais
que frequentam a escolaridade obrigatória e que têm um Programa Educativo Individual (PEI).

3.5.7 Associação de Pais e Encarregados de Educação
Neste Agrupamento, existem duas Associações de Pais e Encarregados de Educação: da Escola
EB1 c/ JI Arco Íris e da Escola EB2,3 de Fernando Pessoa.
A ação dos seus representantes passa por:
- Apelar à participação dos seus associados na dinâmica das Escolas do Agrupamento e no
acompanhamento efetivo da vida escolar dos seus educandos, de modo a promover e a facilitar
o sucesso educativo;
- Representar os seus associados junto de qualquer entidade, sempre que seja necessário;
- Disponibilizar junto dos seus associados, a documentação de interesse para todos.

3.5.8 Colaboração/ Parcerias com Instituições, Associações e Serviços da Comunidade
O Agrupamento articula ainda, com recursos/ serviços da comunidade no âmbito da saúde, da
segurança, da justiça, da segurança social, da cultura, da ciência, da formação, do apoio psicológico, da Educação Especial, entre outros com os quais estabelece contactos e formas de colaboração pontuais ou sistemáticas, a saber:
Saúde:
Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Oriental;
Centro de Saúde Domingos Barreiro/ Stª Casa da Misericórdia de Lisboa;
Hospital de D. Estefânia – Departamento de Pedopsiquiatria - Clínica da Juventude.
Segurança/ Justiça/ Segurança Social:
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ, Lisboa Oriental;
Tribunal de Menores/ Família;
Instituto de Apoio à Criança,
Equipa de Ação Social Local da Stª Casa da Misericórdia de Lisboa/ Equipa de Apoio às Famílias de crianças e jovens em risco;
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Escola Segura/Bombeiros/112/Proteção Civil.
Cultura/ Ciência:
Federações desportivas e clubes desportivos;
Departamento de Educação, Desporto e Juventude da Camara Municipal de Lisboa;
Rotary Club Olivais;
Pavilhão do Conhecimento;
Quinta Pedagógica dos Olivais.
Formação:
Protocolos com Instituições de Ensino Superior – formação inicial de professores e técnicos
superiores, nomeadamente a Escola Superior de Educação de Lisboa, o Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa;
Contrato no âmbito do Plano de Melhoria TEIP - Instituto de Educação (IE);
Centro de Formação de Escolas António Sérgio.
Apoio psicológico/ Educação Especial:
Plano de Ação com o CRI da CERCI Lisboa;
CANTIC - CRTIC - Centro de Recursos de Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(Amadora);
Equipa Local de Intervenção Lisboa Oriental (ELI);
CAIDI – Centro de Apoio e Intervenção no Desenvolvimento Infantil;
Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian;
Psicóloga da Junta de Freguesia do Parque das Nações.
Outros:
Câmara Municipal de Lisboa;
Junta de Freguesia dos Olivais;
Junta de Freguesia do Parque das Nações;
NIPC/Núcleo de Intervenção e Participação Comunitária do Departamento de Ação Social da
Câmara Municipal de Lisboa;
Associação de pais e encarregados de educação da Escola EB1 c/ JI Arco-Íris;
Associação de pais e encarregados de educação da Escola EB2,3 de Fernando Pessoa;
Academia de Amadores de Música;
Rede L&M.

4.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES E VALORES DO AGRUPAMENTO

Os princípios definidos pelo Agrupamento como prioritários face ao diagnóstico feito são espelho dos
apresentados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, sobretudo, a Base Humanista,
através da transmissão de saberes e valores para a construção de uma sociedade justa; o Saber, como
base do desenvolvimento da cultura científica para compreender, tomar decisões e intervir; a Inclusão
a que todos os alunos têm direito.
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Acrescem os valores que consubstanciam a formação integral dos alunos, da responsabilidade da família, da escola e da sociedade em geral.
Impõe-se educar cidadãos capazes de interpretar criticamente a informação, o conhecimento e a realidade, de saber ser e saber estar em diferentes contextos e de dar respostas adequadas aos desafios.
A escola assume, pois, um lugar de excelência na preparação para o mercado de trabalho, um espaço
de aprendizagem holística e interdisciplinar, com base nos valores da solidariedade, da inclusão e da
justiça.
A escola é também um espaço privilegiado de desenvolvimento de atitudes de consciência ambiental e
dos valores atuais através de uma cultura democrática da cidadania.
Neste âmbito, destacamos o desenvolvimento global da personalidade para a formação de cidadãos
livres, responsáveis, autónomos e solidários; a educação para a diversidade, realçando a riqueza de
cada indivíduo, independentemente da raça, do sexo ou da nacionalidade; a valorização da dimensão
humana do trabalho como meio, a par de outros, para se alcançar o sucesso.
Decorrentes dos valores indicados, as atitudes a privilegiar são, de acordo com a faixa etária e desenvolvimento social e intelectual dos alunos: Responsabilidade; Autonomia; Cooperação.

5.

OBJETIVOS GERAIS DO TEIP, METAS E ESTRATÉGIAS DO AGRUPAMENTO

Com a publicação do Despacho Normativo n.º20/2012, de 3 de outubro, constituem objetivos gerais
do Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP):
• A melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos alunos;
• O combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo;
• A criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola
para a vida ativa;
• A progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos de intervenção prioritária.
As metas que estimulam as dinâmicas educativas são inerentes aos objetivos traçados:
• Aumentar a percentagem de sucesso escolar,
• Aumentar a percentagem de percursos escolares diretos;
• Aumentar a qualidade do sucesso;
• Reduzir o absentismo e a indisciplina em todos os níveis de ensino;
• Reduzir o abandono;
• Aumentar a participação dos alunos nos clubes, projetos, atividades (culturais, científicas, literárias), concursos e ofertas da escola;
• Dar resposta às situações/sinalizações de dificuldades identificadas pelos conselhos de turma;
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• Potenciar as possibilidades de parcerias com vista à integração dos alunos na vida ativa;
• Aumentar as práticas de Trabalho Colaborativo e de Articulação.

Para a prossecução dos objetivos, concorrem eixos de intervenção do TEIP e opções estratégicas subjacentes à elaboração do Plano de Melhoria. Assim:

O Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas - compreende a “AÇÃO DE MELHORIA 1 - Desenvolvimento das práticas pedagógico-didáticas” - com o envolvimento da totalidade dos docentes
em momentos de partilha e trabalho colaborativo.
O Agrupamento está empenhado em melhorar o funcionamento dos órgãos, das estruturas e dos serviços no que respeita às práticas pedagógico-didáticas, promovendo-se a formação integral de todos
os alunos.

O Eixo II – Gestão Curricular – contempla a “AÇÃO DE MELHORIA 2 - Apoio à Melhoria das Aprendizagens” – conquanto perspetiva a atuação preventiva para antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolares.
O Agrupamento está empenhado em melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, numa lógica
de atuação preventiva que permita antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolares.

O Eixo III – Parcerias e Comunidade - através da “AÇÃO DE MELHORIA 3 - Relação Escola - Famílias Comunidade e Parcerias” - privilegia o apoio social a famílias e alunos; o estabelecimento de parcerias
locais para objetivação da intervenção; a mediação de conflitos; a intervenção atempada em casos de
indisciplina.
O Agrupamento está empenhado em promover a formação integral dos alunos, prevenir o abandono,
o absentismo e a indisciplina, aumentando o envolvimento de todos os elementos da comunidade.
Nesta ordem de ideias, a prevenção e redução do abandono escolar precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os alunos são objetivos centrais do
programa TEIP e, concomitantemente, do Projeto Educativo.

6. INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
6.1 Plano de Ação de Melhoria
O Agrupamento integra o Programa TEIP, define e implementa um Plano de Ação de Melhoria, suportado no Projeto Educativo, equacionando objetivos e metas e prevendo a atribuição de recursos adicionais, humanos e financeiros.
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6.2 Plano Anual de Atividades
O Plano Anual de Atividades, enquanto documento de planeamento, define, em função do projeto
educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e identifica os recursos necessários à sua execução.

6.3 Regulamento Interno
O Regulamento Interno constitui o documento que define o regime de funcionamento do Agrupamento, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços
administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da
comunidade escolar.

6.4 Plano de Ensino à Distância
O Plano de Ensino à Distância estipula, para o Agrupamento, as diretrizes da modalidade de ensino
(regulamentado pela Portaria 359/2019, de 8 de outubro, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho), que constitui uma alternativa ao ensino presencial, com recurso a formas de trabalho síncronas e assíncronas.

7. PONTOS FORTES E AÇÕES DE MELHORIA
A análise global do desempenho do agrupamento foi realizada a partir dos instrumentos de avaliação
utilizados, onde se destaca o processo de autoavaliação efetuado no presente ano letivo de 2020-2021
(segundo o modelo CAF) assim como os processos de avaliação desenvolvidos no contexto do Projeto
TEIP.
Assim, tendo em consideração os resultados atuais e os da última avaliação realizada em 2016/2017,
podemos assistir a uma melhoria considerável na avaliação dos critérios analisados O Agrupamento
apresenta um desempenho bastante positivo, considerando as classificações atribuídas pelos diferentes
grupos-alvo da comunidade escolar e pela equipa de autoavaliação, dos quais destacamos os seguintes
pontos fortes, áreas de melhoria prioritárias, acções de melhoria e ameaças.
Ainda neste âmbito, entende-se por:


Pontos fortes: aspetos que a organização escolar já desempenha com qualidade, ou seja, as áreas,
atividades ou processos que constituem uma mais-valia para a organização escolar, funcionando
como fatores essenciais para a melhoria contínua;



Oportunidades de melhoria: as áreas, atividades ou processos que não existem na organização
escolar, mas deveriam existir para um bom desempenho da mesma e/ou ações que existem, mas
que necessitam de ser melhoradas para um desempenho excelente.

Projeto Educativo 2021-2024

22

7.1 Pontos fortes
Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
 As situações de insucesso são analisadas nos órgãos de gestão intermédia promovendo a formulação de estratégias de melhoria.
 O coordenador de departamento coordena de forma eficiente a equipa PD com que trabalha.
 O diretor de turma coordena de forma eficiente a equipa de PD do conselho de turma.
 O PD desenvolve habitualmente o trabalho em equipa, entreajudando-se e trocando experiências.
 O PD considera importante a análise e a reflexão sobre práticas pedagógicas no departamento
curricular.
 A direção consigna nos horários do PD, tempos comuns para operacionalizar e rentabilizar o trabalho de articulação.
 A equipa da biblioteca escolar colabora com o PD na concretização das atividades curriculares desenvolvidas no seu espaço e tendo por base os seus recursos.
 Os alunos/crianças gostam de estar nas atividades de enriquecimento curricular/componente de
apoio à família.
 Os pais/EE conhecem os critérios de avaliação do seu educando.
 O PD vê o seu desempenho profissional reconhecido e valorizado pela sua Escola/Jardim de Infância.
 O PND gosta de trabalhar no AEFP.
 Há uma boa relação entre o PD e o PND.
 A direção mostra-se disponível para a resolução dos problemas do PND.
 O Agrupamento desenvolve processos de autoavaliação para melhorar o seu desempenho.

Eixo II - Gestão Curricular
 O PD implementa práticas de diferenciação pedagógica de forma a promover aprendizagens significativas junto de todos os alunos.
 O aumento da percentagem de aulas com coadjuvação pedagógica.
 O aumento da percentagem dos alunos da Escola com percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo.
 O aumento da percentagem dos alunos da Escola que conclui o 2.º ciclo dois anos após a entrada
no 5.º ano.
 O aumento da percentagem dos alunos da Escola que conclui o 1.º ciclo quatro anos após a entrada no 1.º ano.
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Eixo III – Parcerias e Comunidade
 Existe uma articulação sistemática entre os diretores de turma/professores titulares de turma/educadoras e o SPO e o GAAF.
 A EMAEI tem desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão e do sucesso dos
alunos/crianças.
 A direção, em articulação com os órgãos competentes, efetua uma boa gestão e avaliação dos
apoios educativos.
 O PD tem uma boa relação com os seus alunos/crianças.
 Há uma boa relação entre o PND e os alunos/crianças.
 Os alunos/crianças e pais/EE estão satisfeitos com o PD.
 Os alunos/crianças gostam de andar no AEFP.
 A Escola promove um ambiente escolar socialmente acolhedor, inclusivo e cordial.
 O diretor de turma/professor titular de turma/educadora tem uma ação muito positiva no acompanhamento dos alunos, na ligação escola-família.
 O educador partilha com os pais/EE, com regularidade, os progressos das aprendizagens do seu
educando.
 Há segurança na Escola/Jardim de Infância.
 O Agrupamento promove a excelência dos seus alunos, valorizando os que se destacam pelas suas
atitudes de cidadania e resultados académicos.
 O PD solicita a participação/apoio dos funcionários nos seus projetos e atividades.

7.2 Ações de Melhoria Prioritárias
 Melhorar a comunicação interna .
 Prevenir e combater a indisciplina.
 Melhorar a qualidade e o sucesso escolar.
 Melhorar o plano tecnológico do Agrupamento.
 Incentivar a participação em projectos.

 Incentivar à participação proativa dos alunos.
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7.3

Ações de Melhoria e Objetivos do PEA

Ação 1 - Comunicação
Objetivo Geral – Promover uma comunicação mais ativa entre os vários elementos da comunidade educativa.
Eixos

Objetivos específicos

Eixo I

 Promover uma melhor
partilha de responsabilidades por parte da direção com as demais
lideranças.

Eixo II

Eixo III

Estratégias

Metas

 Criação de atividades que aumen-



 Incentivar a uma participação mais ativa por
parte dos pais/EE em
tudo o que se relacione
com o seu educando,
designadamente no
que diz respeito às
medidas de apoio à
aprendizagem.



 Diminuir o número de
reclamações de pais/EE
e alunos recebidas.











tem o número de ações com envolvimento dos alunos na gestão do
Agrupamento.
Maior participação das associações
de pais/EE mais ativas no processo
educativo.
Motivação dos pais/EE para a participação na vida do Agrupamento
Divulgação mais adequada dos documentos estruturantes do Agrupamento.
Criação de circuitos de informação.
Atualização da página do Agrupamento.
Informação regular aos pais/EE sobre os progressos nas aprendizagens
do seu educando.
Incrementação de ações que possibilitem aos EE apoiar o diretor de turma/professor titular de turma/educadora na resolução de problemas.
Ações de sensibilização para o aumento do número de pais/EE presente nas reuniões com o educador/professor titular de turma/diretor de turma.

Conseguir uma comunicação mais
eficiente para uma
melhor prestação do
serviço educativo,
numa perspetiva
transformacional.

Ação 2 - (In)disciplina
Objetivo Geral – Reduzir os casos de indisciplina.
Eixos
Eixo III

Objetivos específicos

Estratégias

 Promover uma maior

 Envolvimento dos alunos na conserva-

eficácia na resolução
de situações de indisciplina por parte da
Escola/Jardim de Infância.

Metas

ção, higiene e segurança das instalações da Escola.
 Melhor vigilância no interior na Escola.
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Eixo III

 Melhorar a atuação

da Escola perante situações de bullying.
Eixo III

 Atividades que contribuam para o de-

senvolvimento de comportamentos de
responsabilidade e autonomia dos alunos/crianças.

 Diminuir a percenta-

gem das ocorrências
em que foram aplicadas medidas disciplinares sancionatórias.

 Envolvimento dos alunos nas ativida-

des de acolhimento e integração dos
novos alunos.
 Formação de professores e pessoal

Eixo III

 Melhorar a relação

entre os alunos da Escola.

não docente na área das relações interpessoais e da gestão de conflitos.

Atingir uma diminuição do nº de
casos de indisciplina.

 Partilha e utilização de diferentes es-

tratégias para superar situações de indisciplina.
 Mentorias.
 Oferta de actividades extracurricula-

res.
 Criação de mecanismos para o cum-

primento da pontualidade por parte
dos alunos/crianças.

Ação 3- Ensino/Aprendizagem
Objetivo Geral – Melhorar o sucesso das aprendizagens dos alunos
Eixos

Objetivos específicos

Eixo I

 Dar maior relevância

às diferentes dimensões presentes no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

Estratégias

Metas

 Criação de uma rotina de observação

de práticas educativas e letivas entre
docentes que contribuam para a melhoria das aprendizagens dos alunos/crianças.

 Diminuição da

diferença entre as classificações internas e externas.

 Implementação de uma dinâmica de

Eixo I

 Otimizar o uso dos

recursos tecnológicos,
ao nível da pesquisa,
da produção e da comunicação.
Eixo I

sala de aula centrada no aluno e no desenvolvimento de competências.

“rankings” das
provas finais.

 Aumento da frequência da informação

disponibilizada aos alunos sobre os resultados da sua aprendizagem.

 Aumentar o número

de atividades desenvolvidas na escola da
iniciativa dos alunos.

 Subida nos

 Promoção, nos alunos, de hábitos de

autorregulação do processo de aprendizagem.

 Aumento da

percentagem
de alunos que
obtêm positiva nas provas
nacionais do
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Eixo II

 Aproximar as ativida-

des desenvolvidas no
âmbito do Projeto
TEIP às exigências curriculares e aos interesses dos alunos/crianças.

 Reconhecimento do mérito e da exce-

lência através da atribuição de um certificado.
 Explicitação dos objetivos, dos proces-

sos e dos conteúdos e avaliação, na
perspetiva do aluno.
 Promoção, nos alunos, de hábitos de

autorregulação do processo de aprendizagem.
 Maior colaboração da equipa da biblio-

teca escolar na concretização das atividades desenvolvidas no seu espaço e
tendo por base os seus recursos.
 Aumento dos recursos tecnológicos de

acordo com as necessidades do PD.
 Sessões de literacia da informação, por

turma e por ano letivo, para todas as
turmas.

9.º ano após
um percurso
sem retenções nos 7.º e
8.º anos.
 Aumento da

percentagem
de alunos com
melhoria nas
avaliações às
disciplinas
com apoio
educativo/pedagógic
o.
 Aumento a

taxa de sucesso dos alunos
integrados em
tutorias.
 Aumento as

 Melhorar a funcionalidade das aplica-

ções informáticas existentes na Escola/Jardim de Infância de forma a corresponderem às necessidades.
 Maior implementação e desenvolvi-

mento de práticas diversificadas conducentes à inovação.

taxas de sucesso escolar.
 Aumento do
número de
alunos no
Quadro de Excelência.

 Criação de uma oferta educativa do

Agrupamento para uma formação integral dos alunos/crianças.
 Oferta de Português Língua Não Mater-

na (PLNM).
 Criação de condições para o desdobra-

mento dos horários de modo a facilitar
a prática de atividades experimentais.
 Acompanhamento extraordinário aos

alunos do 9º Ano de escolaridade nas
disciplinas sujeitas a avaliação externa.
 Apoio dos técnicos do Centro de Recur-

sos para a Inclusão (CRI-CERCI) de Lisboa, no âmbito da Educação Especial.
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 Desenvolvimento de atividades especí-

ficas com alunos de 5 anos para a transição ao 1.º ciclo


Grupos de Trabalho Multinível de
apoio a Português e Matemática.

 Apoio Educativo.
 Coadjuvação.
 Tutorias.
 Orientação e aconselhamento de alu-

nos.
 Apoio Tutorial específico para alunos

com duas ou mais retenções.
 Desdobramento de turmas em discipli-

nas a necessitar de intervenção.
 Mentorias.
 Reforço Educativo a Português e Ma-

temática.


Planos Individuais de Trabalho (PIT).

 Salas “Centro de Apoio à Aprendiza-

gem” (CAA).
 Apoio por parte da psicóloga, dos técnicos especializados e dos docentes de
Educação Especial.

Meios de verificação
 Resultados escolares dos alunos.
 Resultados da avaliação interna e externa do Agrupamento.
 Relatório de avaliação do Plano Anual de Atividades.
 Relatórios TEIP.
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7.4 Ameaças
 Desgaste das instalações e dos equipamentos;
 Redução do orçamento disponível ao agrupamento;
 Constrangimentos no acompanhamento dos pais/EE no percurso escolar dos seus educandos;
 Rotatividade do pessoal docente;
 Instabilidade das políticas educativas;
 Dotações na gestão de recursos humanos, em termos dos assistentes operacionais .

8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A direção do Agrupamento, em articulação com a comunidade educativa, monitoriza e avalia o Plano de
Ação de Melhoria/Projeto Educativo referido, a partir de um dispositivo de autoavaliação, segundo o
modelo de avaliação adotado.
O presente Projeto Educativo – tal como o PAM – devem ser assumidos como instrumentos de gestão
por parte da direção, propondo metas e ações que visem a melhoria do desempenho do Agrupamento.
Adicionalmente, o futuro PAM assentará na construção de um documento único baseado nas conclusões e relatórios do IGEC, do TEIP e do atual Relatório CAF Educação.

Instrumentos de monitorização/avaliação

Responsáveis pela elaboração

Responsáveis pela monitorização/avaliação

Calendarização

Relatório do PAA

Equipa PAA

Conselho geral/ Direção/Conselho pedagógico

Trimestral e final de
ano letivo

Relatório Diretores de turma/
coordenadores pedagógicos/professores titulares/
representantes disciplinares/tutores

Diretores de turma/ coordenadores pedagógicos/professores titulares/
representantes disciplinares/tutores

Relatório GAAF/SPO

Equipa GAAF/SPO

Relatório EMAEI

Equipa EMAEI

Relatório coordenação TEIP

Equipa Autoavaliação
Direção

Relatório de Autoavaliação

Equipa de Autoavaliação/Empresa Consultora

Relatórios da Direção

Direção/Conselho administrativo

Relatório do Plano de Ação
para a Transição Digital

Direção

Direção/Conselho pedagógico

Direção/Conselho pedagógico

Final de ano

Semestral e final de ano
letivo

Direção/Conselho pedagó- Semestral e final de ano
gico
letivo
Direção/Conselho pedagóSemestral e final de ano
gico
Conselho geral/ Direção/Conselho peAnual e Trienal (CAF)
dagógico
Conselho geral

Anual

Direção/Conselho Pedgógi- Semestral e final de ano
co
letivo
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9.

DIVULGAÇÃO

O presente Projeto Educativo será amplamente divulgado junto de todos os agentes educativos, envolvidos na concretização dos objetivos e metas nele consagrados. Este assume-se como
um projeto inconcluso, reservando sobretudo aos próximos Planos de Atividades, ao Regulamento Interno e aos documentos orientadores a possibilidade de proceder a eventuais reajustamentos e reformulações. Para o efeito, utilizar-se-ão estratégias e meios diversificados de difusão e publicação, de
modo a torná-lo disponível a toda a comunidade educativa e torná-lo acessível a quem pretenda consultá-lo, após a aprovação em Conselho Geral.
À Direção competirá desencadear sessões de reflexão nas estruturas educativas do Agrupamento e
promover a sua divulgação junto de entidades e organismos que julgue mais conveniente.

O presente Projeto Educativo foi aprovado em reunião do Conselho Geral do Agrupamento, que teve
lugar no dia 08/07/2021.
O Presidente do Conselho Geral
_____________________________________
Paulo Jorge Gonçalves Martins Pequito
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