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Parte I – O Projeto Educativo 

 

 

1. Introdução 

 

O Projeto Educativo (PE) constitui-se como um instrumento do exercício da autonomia das 

escolas, consagrada pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), de 14 de 

outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, e reforçada pelo Decreto-Lei 

75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de 

Setembro, e Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que apoia a tomada de “decisões nos 

domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos 

humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos.” 

(ponto 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei 75/2008).  

O Projeto Educativo (PE) é 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”, alínea a) do 

ponto 1 do art.º 9, do Decreto-Lei 75/2008). Por sua vez, as prioridades das novas políticas 

para a educação, concretizadas no Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho - Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória-, o Decreto Lei n.º 54/2018 de 6 de julho - 

estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva, o Decreto Lei n.º 55/2018 - estabelece 

o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das 

aprendizagens, o Despacho n.º 6173/2016, publicado no D.R., II.ª Série, n.º 90, de 10 de 

maio de 2016 - Proposta Estratégia de Educação para a Cidadania, o Despacho n.º 

5908/2017, de 5 de julho - Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular -, e o 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação 

Profissionais (Quadro EQAVET) nortearam a construção deste Projeto Educativo, que 

adota como linhas orientadoras transversais a todas as ações do agrupamento a Educação 

para a Cidadania e a construção de um currículo do século XXI, referenciado no Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória “Aquele que reconhece o valor da educação 

estuda sempre e quer sempre aprender mais.” 

Este Projeto Educativo é, pois, construído tendo como ponto de partida os normativos 

referidos, no sentido de inovação e mudança, e pretende constituir-se como um 

instrumento agregador dos interesses da política educativa nacional e das reais 

necessidades da comunidade educativa, e cujas prioridades incidem na melhoria dos 
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resultados escolares, na formação de cidadãos responsáveis, profissionais de qualidade e 

proativos, na organização, na autoavaliação do agrupamento e na formação de todos os 

agentes envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem.  

É um documento de orientação pedagógica, realista e exequível, 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, que nos permita estabelecer uma trajetória para o sucesso educativo. 

Assumindo como pertença da comunidade educativa a Missão, Visão e Valores 

preconizados pela Diretora, a Escola assumir-se-á como espaço privilegiado de 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA, desenvolvendo a sua MISSÃO no sentido da 

FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO. 

 

2. Missão e visão 

 

O Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz tem por missão prestar à comunidade um 

serviço educativo de qualidade, garantindo um ambiente participativo, aberto e integrador, 

numa escola reconhecida pelo seu Humanismo e por elevados padrões de exigência e 

responsabilidade, valorizando o prosseguimento de estudos e a integração na vida ativa. 

Para isso, assume a ambição de ser uma instituição pública de referência, no contexto 

local e regional pelo sucesso académico/profissional e cívico dos alunos; pela promoção 

de cidadãos bem-sucedidos, membros ativos e intervenientes na sociedade; pelo 

envolvimento dos alunos e famílias; pela qualidade do ambiente interno e das relações 

externas; pela otimização dos recursos. 
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Princípios 
e valores

Excelência e 
Exigência

Inclusão

Responsabilidade 
e Integridade

Respeito

Equidade 
Educativa

Curiosidade, 
Reflexão e 
Inovação

Liberdade

Cidadania e 
Participação

3. Princípios e valores 

 

O Agrupamento incrementa, no desenvolvimento da sua atividade letiva e não letiva, os 

seguintes princípios e valores: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: Caracterização do agrupamento 

 

1. Meio 

O concelho de Montalegre situa-se no distrito de Vila Real e pertence à sub-região do Alto 

Tâmega (NUT III). Com 9.261 habitantes (Fonte: PORDATA, Censos 2021), distribuídos 

por uma área de 805,46 km², (com um dos valores mais baixos de densidade populacional 

do país. É marcado pela extensa área territorial, pela configuração orográfica, pelas 

acessibilidades limitadas, por um despovoamento e interioridade resultantes de vários 

fatores. 

O estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (PCC) indica que o valor do município de 

Montalegre é dos mais baixos do país (inferior à média nacional e regional. Por outro lado, 

o baixo nível de escolaridade (a taxa de analfabetismo é de 14,74% e apenas 24.18% da 

população residente concelhia possui habilitações superiores ao 9.º ano de escolaridade, 



 ___________________________________________________Projeto Educativo AEDBC 2022-2025 

 

Pág. 4 

de acordo com os Censo de 2011) e de qualificação da população são também fortes 

indicadores do fraco investimento no capital escolar e, por consequência, das dificuldades 

e desafios que a escola enfrenta no seu quotidiano. 

 

2. O agrupamento  

 

O AEDBC é uma organização criada em 1 de agosto de 2010 pela fusão do agrupamento 

de escolas do Baixo Barroso e do agrupamento de escolas de Montalegre. 

O agrupamento orgulha-se pela sua história, suas raízes, obra feita pelas suas gentes, 

com destaque para o seu Patrono. 

Bento da Cruz (Bento Gonçalves da Cruz), filho de pequenos proprietários rurais 

(chamados de «Os Marinheiros»), nasceu em Peireses, uma modesta aldeia pertencente à 

freguesia de S. Vicente da Chã, concelho de Montalegre, a 22 de fevereiro de 1925.  

Depois de concluir os primeiros estudos, ingressou na Escola Claustral de Singeverga, 

dirigida por monges Beneditinos, disposto a seguir a vida religiosa.  

Entrou no noviciado em 1945. Porém, terminado este, decidiu abandonar a ordem em 

1946, curiosamente também no dia 16 de outubro. 

Em 1948 matriculou-se em medicina na Universidade de Coimbra, onde se licenciou e em 

1956, estabeleceu-se no Barroso, praticando clínica geral e estomatologia. 

Em 1971 fixa-se no Porto, onde se manteve até ao final da vida, e onde exerceu medicina 

até se reformar. Depois do 25 de abril de 1974, funda o jornal «Correio do Planalto».  

Bento da Cruz é considerado um dos maiores escritores Transmontanos de todos os 

tempos. Faleceu, na sua casa do Porto, a 25 de agosto de 2015 e foi sepultado na sua 

aldeia de Peirezes da Chã. 

Foi nomeado Patrono da Escola Secundária de Montalegre, e posteriormente do 

Agrupamento de Escola Dr. Bento da Cruz. 

Atualmente, o AEDBC é composto por cinco estabelecimentos de ensino, do pré-escolar 

ao ensino secundário e tem sede na Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz, em 

Montalegre. Relativamente aos espaços físicos do atual agrupamento, designadamente a 

escola sede (intervencionada recentemente), e as escolas agrupadas, apresentam 

condições de trabalho satisfatórias, dispondo de bibliotecas, cantinas e espaços para o 

exercício de atividades desportivas. 

O AEDBC abrange as 25 freguesias do concelho de Montalegre. No presente ano letivo, o 

total de alunos é de 791 podendo, nos próximos anos, vir a diminuir em consequência da 

tendência da evolução demográfica. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A3
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A distribuição dos alunos, por níveis de ensino é feita da seguinte forma: 

Nível ensino N.º alunos N.º turmas 

Pré-escolar 152 8 

1.º Ciclo 190 12 

Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) 262 17 

Ensino secundário regular 138 10 

Ensino secundário profissional 49 3 
                                                                                                                 Quadro 1 - Alunos AEDBC, 2021/2022 

 

No que concerne à oferta educativa ao nível do ensino profissional de secundário, em 

2021/2022, funcionaram 3 turmas do ensino profissional, distribuídas pelos cursos técnicos 

de: instalações elétricas, vendas e marketing, cozinha e pastelaria, turismo, restaurante bar 

e gestão de equipamentos informáticos. O AEDBC assegura o apoio direto do Ensino 

Especial a 64 alunos. Estes alunos estão distribuídos pelos diferentes ciclos de ensino, 

desde o ensino pré-escolar até ao secundário e evidenciam problemáticas diversas.  

O serviço de ação social escolar abrange um número significativo de alunos do AEDBC: 

N.º Alunos bonificados 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Total Escalão Escalão Escalão Escalão 

A B C A B C A B C A B C 

59 77 34 28 27 12 54 45 12 54 52 17 471 

      Quadro 2 – Ação Social Escolar – alunos bonificados em 2021/22 

No que diz respeito à atribuição de bolsa de mérito, o AEDBC atribuiu, no ano letivo 

2020/21: 

N.º alunos com bolsa de mérito atribuída 
 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano Total 

8 10 15 33 
Quadro 3 - Ação Social Escolar – Alunos com bolsa de mérito atribuída em 2021/22 

No que diz respeito ao pré-escolar e 1.º Ciclo, a ação social escolar é da competência da 

Câmara Municipal de Montalegre.  

A atividade docente é da responsabilidade de 123 professores: Pré-escolar – 11 

educadoras; 1.º Ciclo - 17 docentes; Departamento de Ciências Exatas e da Natureza - 24 

docentes; Departamento de Línguas - 18 docentes; Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas – 18 docentes; Departamento de Expressões – 22 docentes; 

Técnicos especializados – 6 docentes. 

O apoio à ação educativa é complementado por 68 Assistentes Operacionais e 2 

encarregados operacionais, o apoio administrativo é realizado por 9 Assistentes Técnicos, 

1 Coordenadora Técnica e o apoio e acompanhamento em psicologia por 2 técnicos 

superiores na área de psicologia. O apoio técnico de intervenção local (PNPSE) é feito por 

2 técnicas. 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação assumem-se como parceiros que 

apoiam e intervêm na vida do agrupamento.  
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A Associação de Estudantes constitui também uma importante estrutura para o 

desenvolvimento e apoio na implementação de atividades no âmbito do plano anual de 

atividades. 

Ao nível de resultados escolares, atendendo ao seu contexto e valor esperado, o AEDBC 

tem procurado, com sucesso, acompanhar e, em alguns casos, ultrapassar as referências 

nacionais.  

 

3.  Oferta curricular e não curricular 

 

Tipologia de ensino Níveis de ensino Escolas 

Pré-escolar Jardins -de-Infância 
Centro Escolar 
Cabril 
Salto 

Ensino Básico 

1.º ciclo 
Centro Escolar 
Cabril 
Salto 

2.º ciclo Baixo Barroso 
Bento da Cruz 3.º ciclo 

Ensino Secundário 

Cursos Científico Humanístico:   
- Ciências e Tecnologias 

  - Línguas e Humanidades 

Baixo Barroso 
Bento da Cruz 

Cursos Profissionais: 
técnicos de: 
- Instalações elétricas 
- Vendas e marketing 
- Cozinha e pastelaria turismo 
- Restaurante bar 
- Gestão de equipamentos 
informáticos 

- Geriatria 
(Dupla certificação, nível 4) 

 

Para o próximo triénio, o AEDBC pretende alargar e enriquecer a oferta curricular e 

extracurricular, promover e monitorizar o aperfeiçoamento do ensino, para assim, 

corresponder às necessidades dos alunos e do meio em que está inserida a escola, para 

que os jovens sejam dotados de ferramentas que lhes permita responder, de forma eficaz 

e criativa, aos desafios constantes que a vida, quer pessoal quer profissional, apresenta. 

No ensino secundário, o principal objetivo é continuar a oferecer aos alunos do concelho a 

possibilidade de optar pela frequência de um dos percursos educativos disponíveis no 

agrupamento (Cursos científicohumanístico e cursos profissionais), de forma a evitar que 

tenham de sair da sua área de residência. 

Tendo em conta o perfil da população discente que frequenta o agrupamento, este 

promove cursos profissionais desde 2005/06, a partir da orientação vocacional dos alunos 
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realizado anualmente pelo Serviço de Psicologia e Orientação, cruzado com as 

necessidades do mercado de trabalho e tendo em conta a rede de oferta formativa definida 

pela ANQEP e pela DGEstE.  

A participação de professores e alunos do AEDBC em projetos e concursos de âmbito 

local, nacional e internacional, deve ser encarada como uma prática que deve fazer parte 

da matriz da escola. O agrupamento deve desencadear mecanismo que lhes permita 

minimizar os constrangimentos que a interioridade impõe às famílias e aos alunos. E uma 

das formas de promover a plena integração no mundo académico e do trabalho, dos 

alunos deste concelho, é capacitá-los para o exercício de uma cidadania ativa e 

responsável, para que eles “voem com as próprias asas”. 

 

4. Opções curriculares estruturantes 

 

As opções curriculares estruturantes do agrupamento concretizam-se, entre outras, nas 

seguintes: 

a) Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a 

desdobramento de turmas; 

b) Equipas pedagógicas para trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

c) O desafio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania constitui-se como 

uma das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo, identificando e 

priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar para cada nível 

de educação e ensino, no sentido de dar cumprimento às prioridades delineadas; 

d) Organização do funcionamento das disciplinas de um modo trimestral ou semestral. 

 

5.  Organização administrativa e pedagógica  

 

A organização pedagógica do AEDBC assenta em critérios de constituição de turmas e 

elaboração de horários que obedecem aos normativos legais e recomendações do 

Conselho Pedagógico, sendo aprovados no Conselho Geral. Estes critérios, são definidos 

anualmente e devem promover o sucesso do processo educativo, garantir a igualdade de 

oportunidades para todos os alunos e ser divulgados junto da comunidade escolar em 

tempo oportuno.  

A escola é uma complexa teia de relações e interdependências da qual resultam as 

sinergias que fazem mover a própria organização. O organograma que se segue mostra o 

modo como se processa a comunicação entre os diferentes setores da escola. 
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6. Organograma da organização  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Conselho  

Pedagógico 

Diretora 

Subdiretor 

SPO 

Adjuntos  

Assessores 

SADD 

Bar 

PES 

Desporto Escolar 

Associações 

Pais/EE 

Reprografia 

Cantina 

Associações 

Estudantes 

Representantes 

EE PADDE 
Legenda:  

SADD – Secção de Avaliação de Desempenho Docente; CDAI – Comissão de Acompanhamento 

e Avaliação Interna; EQAVET - Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o 

Ensino e a Formação Profissionais; SPO – Serviços de Psicologia e Orientação; AEC – 

Atividades de Enriquecimento Curricular; ASE – Ação Social Escolar; NPI – Núcleo de Projetos e 

Inovação; PES – Projeto de Educação para a Saúde; PADDE – Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital da Escola; PAE-Plano 21|23 – Plano de Ação Estratégica - Plano 21|23 

escola+; PCE – Projeto Cultural de Escola 

 

 

Apoios 
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Projetos 

Serviços Associações / 

comunidade 
CDAI EQAVET 

Conselho 
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Papelaria 

Serviços 
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Empresas locais e 
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PAE Plano 21|23 
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Diretores de Turma 
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Coordenador Núcleo 

de Projetos e 

Inovação 

Coordenador 
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Coordenador Oferta 
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AEC 
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7. Redes, parcerias e protocolos  

 

A interação constante da escola com o meio permite a construção participada do currículo, 

introduzindo-lhe uma componente local que aproxima os alunos das aprendizagens e as 

torna mais significativas.  

Nessa perspetiva, o AEDBC celebra e reforça parcerias científico-pedagógicas com 

instituições do ensino superior para o desenvolvimento de projetos e ainda protocolos e 

relações de cooperação com autarquias, juntas de freguesias, empresas, associações e 

outras instituições locais, regionais e nacionais com vista à concretização de atividades e à 

implementação da formação em contexto de trabalho dos alunos dos cursos 

profissionalizantes. Estas parcerias constituem alianças estratégicas que incrementam e 

potenciam os recursos próprios da organização, numa lógica de capacitação da escola 

para a prestação de um serviço de qualidade e excelência.  

Os principais parceiros externos do Agrupamento são:  

 Câmara Municipal de Montalegre;  

 Bombeiros Voluntários de Montalegre;  

 Comissão Proteção Crianças e Jovens; 

 Centro de Formação de Basto; 

 Universidade Minho; 

 Empresas locais e municipais; 

 Centro de Saúde de Montalegre; 

 Cruz Vermelha Portuguesa; 

Guarda Nacional Republicana e Escola Segura; 

Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

 ACISAT; 

 CIM – Alto Tâmega; 

 EDP; 

 Parque Nacional Peneda-Gerês; 

 Estabelecimentos hoteleiros locais e regionais; 

 Eco Museu de Barroso. 
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Parte III: Diagnóstico estratégico 

 

1. Análise Interna  

 

Para a elaboração de um Projeto Educativo ajustado à realidade do Agrupamento parece-

nos pertinente recorrer à análise SWOT1. Esta matriz consiste na análise das forças (ou 

pontos fortes), fraquezas (ou pontos fracos), oportunidades e ameaças. A análise SWOT 

corresponde à identificação, por parte dos órgãos do Agrupamento, dos principais aspetos 

que caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento, tanto a nível 

interno como a nível externo. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que 

ajudam a atingir os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem 

impedir a concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário ultrapassá-los.2 

 

Análise interna 

Pontos fortes Pontos a melhorar 

 Mecanismos de informação 

/comunicação/divulgação entre os diferentes 

atores educativos.  

 Práticas de trabalho colaborativo: entre 

elementos do mesmo grupo disciplinar, entre 

elementos do mesmo departamento e entre as 

várias estruturas intermédias. 

 Plano de capacitação digital. 

 Certificação EQAVET. 

 Bibliotecas escolares integradas na RBE. 

 Instituição atenta às exigências da 

sociedade global e promotora de uma educação 

de excelência.  

 Cultura organizacional promotora das 

aprendizagens e da formação humana.  

 Responsabilidade partilhada/interação da 

escola com a comunidade.  

 Preocupação do órgão diretivo na 

organização e funcionamento dos serviços.  

 Organização e planificação da prática 

pedagógica.  

 Ação das estruturas pedagógicas no 

processo educativo.  

 Divulgação dos documentos 

estruturantes do agrupamento junto 

dos encarregados de educação, e 

envolvimento dos mesmos na sua 

elaboração. 

 Número de docentes 

especializados insuficiente para 

promover uma resposta adequada ao 

universo de alunos com medidas de 

apoio à educação e inclusão.  

 Adoção de medidas e/ou 

estratégias para superar os casos de 

indisciplina, envolvendo uma maior 

responsabilização dos alunos pelos 

seus atos. 

 Práticas de trabalho colaborativo: 

entre diferentes departamentos 

curriculares. 

 Aumentar a variedade de ofertas 

de atividades extracurriculares. 

 A envolvência dos encarregados 

de educação na vida da escola; 

 Uso de tecnologias de informação 

 
1 O termo SWOT é um acrónimo das palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats que significam, respetivamente: 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

2 Esta análise é feita através dos resultados de questionários / consulta às estruturas intermédia / documentos estruturantes. 
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 Articulação entre a escola e parceiros 

externos. 

 Relação pedagógica - interações 

indutoras dos valores e da cultura cívica.  

 Promoção de metodologias de trabalho e 

estratégias conducentes ao sucesso escolar / 

envolvimento da comunidade educativa.  

 Relação/comunicação Diretor de Turma – 

Encarregado de Educação.  

 Novas instalações e equipamentos 

e comunicação por forma a estimular a 

aprendizagem e autonomia aquando 

do desenvolvimento do currículo das 

diferentes disciplinas.  

 Incrementar a 

frequência/utilização da Biblioteca 

Escolar por parte dos alunos do 2º, 3º 

ciclos e Secundário.  

 A taxa de conclusão dos cursos 

profissionais.  
Quadro 4 – Análise interna SWOT- diagnóstico estratégico síntese 

 

2. Análise externa 

Análise externa 

Oportunidades Ameaças 

✓ Os aspetos facilitadores na 

operacionalização do Projeto Educativo 

são a existência de grupos bem definidos, 

os recursos da escola, o interesse da 

intervenção de outros grupos 

relacionados com a escola.  

✓ A abertura à mudança, desde que 

isso contribua para a melhoria de todo o 

processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos e para a melhoria das práticas 

educativas.  

✓ Envolver os diferentes 

departamentos na planificação e 

implementação de atividades com 

enquadramento no Projeto Cultural de 

Escola, permitindo uma abertura da 

escola para a comunidade, a qual se 

associa e participa com o seu 

conhecimento, tradições e património 

construído.  

 Concertação de estratégias que 

envolvam todos os elementos 

representativos da comunidade. 

 Desvalorização da carreira 

docente. 

 Despovoamento. 

 Escassos recursos financeiros; 

 Avaliação do desempenho 

docente com imposição de 

quotas muito limitadoras da 

progressão na carreira, não 

reconhecendo o esforço e 

empenho de muitos docentes, 

com resultados muito bons ou 

excelentes. 

                                                                           Quadro 5 – Análise externa SWOT - diagnóstico estratégico síntese 
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II

Interação da 
escola com o 

meio

III

Cultura 
organizacional 

I

Qualidade 
do serviço 
educativo

Parte IV: Plano estratégico  

 

1. Plano de ação estratégico “Alis volat propiis – Voa com as próprias asas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A – Redes, protocolos e 

parcerias 

 

• A - Promoção do sucesso 

escolar 

• B - Melhoria da qualidade 
do processo de ensino e 

de aprendizagem 

• C - Oferta Educativa 

• D - Inclusão e bem-estar 
• E - Avaliação 

 

• A- Identidade e imagem 

• B - Clima da escola 
• C - Transformação digital 

• D - Educação para os 

valores e cidadania 

• E - Autoavaliação 
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2.    Prioridade I – Qualidade do serviço educativo 

Prioridade I – Qualidade do serviço educativo 

Domínios Objetivos Metas Indicadores 
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Promover o reconhecimento da 
Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 
enquanto etapas decisivas para o 
sucesso educativo 

- Identificar e sinalizar, atempadamente, as crianças com 
dificuldades de aprendizagem 
- Conceber planos para os 1.º e 2.ºanos de escolaridade, com o 
intuito de apoiar, precocemente, os alunos com maiores ou mais 
graves dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita 

- Número de alunos com dificuldades diagnosticadas 
- Número de alunos a beneficiar de medidas de apoio 

Desenvolver o processo de 
ensino/aprendizagem perspetivando a 
melhoria da qualidade das 
aprendizagens e o sucesso dos alunos 
do Pré-Escolar ao secundário 

- Melhorar o nível da proficiência numérica, linguística e auditiva em 
100% das crianças sujeitas a intervenção especializada no JI 
-Melhorar os resultados da avaliação interna em pelo menos 1% em 
cada ano letivo, por disciplina 
- Obter uma taxa de sucesso interna igual ou superior a 90% nos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos e 80% no secundário 
- Conseguir que, pelo menos, 75% dos alunos, por ano de 
escolaridade, transite, anualmente, sem classificações negativas. 

- Número de crianças referenciadas para 
intervenções especializadas 
- Grelhas de avaliação de sucesso académico, por 
período letivo 
-Resultados da avaliação interna; 
-Análise dos registos internos/atas 
-Resultados da avaliação interna e externa 
- Histórico dos resultados do AEDBC 

Desenvolver o processo de 
ensino/aprendizagem perspetivando a 
melhoria da qualidade das 
aprendizagens e o sucesso dos alunos 
do Ensino Profissional 

- Garantir a taxa de conclusão, nos cursos profissionais, de, pelo 
menos, 70%.   
- Garantir a taxa de colocação dos diplomados após conclusão dos 
cursos profissionais, pelo menos, de 50% (taxa mínima), sendo o 
desejável de pelo menos 70%. (Este indicador inclui os diplomados 
empregados, bem como os diplomados em prosseguimentos de 
estudos).  
- Garantir a taxa de empregabilidade na área do curso/área de 
ensino e formação dos diplomados dos cursos profissionais de, 
pelo menos, 50%.  
- Garantir a taxa de satisfação dos empregadores de, pelo menos, 
90%.   
- Tempo médio para encontrar o primeiro emprego após a 
formação: até 12 meses.   
- Média de classificação final da FCT não ser inferior a 15 valores. 
 

- Taxa de conclusão dos cursos profissionais 
(indicador 4a do EQAVET) 
- Taxas de colocação dos diplomados após 
conclusão dos cursos (Indicador 5a do EQAVET) 
- Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso (Indicador 6a do EQAVET) 
- Taxa de satisfação dos empregadores (indicador 
6b3 do EQAVET) 
- Tempo médio para encontrar o primeiro emprego  
- Média da FCT  
- Histórico dos resultados do AEDBC  

Desenvolver o processo de 
ensino/aprendizagem perspetivando a 
melhoria da qualidade das 
aprendizagens e o sucesso dos alunos 
de Educação Especial 

- Implementação e concretização, com sucesso, das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão  

- Taxa de sucesso PEI/RTP 
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Diminuir a diferença entre a avaliação 
interna e a avaliação externa 

-Melhorar os resultados da avaliação externa: 
a) Aproximar a CE, +- 5% das médias nacionais em cada ano letivo, 
por disciplina 
b) Aproximar a CE em, +- 0,5 valores, das médias nacionais em 
cada ano letivo, por disciplina 
c) Proporcionar aos alunos aulas de preparação para as provas e 
exames nacionais 

- Grelhas de avaliação do sucesso académico por 
período letivo 
- Resultados da avaliação interna 
- Análise dos registos internos/atas 
- Resultados da avaliação interna e externa 

Valorizar a dimensão formativa da 
aprendizagem 

- Realizar, sistematicamente, uma avaliação formativa reflexiva que 
contribua para a reorientação da ação educativa 
- Corresponsabilizar o aluno na construção e avaliação das suas 
próprias aprendizagens através de um processo de autoavaliação 
participado 

- Número de reuniões que contemplem a análise de 
resultados 
- Relatórios das estruturas de orientação educativa 
- Relatórios e planos de melhoria do sucesso 
académico elaborados pela equipa de autoavaliação 
interna 

Consolidar as diferentes modalidades 
de apoio 

- Conceção de planos/projetos, ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, nas 
disciplinas de maior insucesso 
- Desenvolver condições de apoio efetivo e contextualizado aos 
alunos com dificuldade em cumprir o seu percurso escolar, 
constituindo grupos com base no critério de homogeneidade e de 
acordo com a implementação de planos/projetos que se adequem 
às suas características específicas 

- Número de alunos com dificuldades de 
aprendizagem 
- Número de alunos apoiados.  
- Monitorização periódica dos resultados das ações 
desenvolvidas 
- Relatório do PAE-Plano 21|23 

Aprofundar as práticas de reflexão 
coletiva em torno dos resultados 
obtidos que proporcionem a regulação 
das aprendizagens 

- Aumentar a dinâmica colaborativa entre os docentes. 
- Diversificar os instrumentos de avaliação. 
- Incentivar a utilização de metodologias ativas, diversificadas e 
inovadoras, diversificando os recursos e materiais 
- Monitorizar a eficácia dos mecanismos de supervisão colaborativa 

- Número de reflexões entre pares (metamorfose na 
sala de aula) 
- Número de reuniões, formais e informais, que 
contemplam a articulação 
- Atividades e materiais desenvolvidos nas sessões 
de trabalho colaborativo 

Promover a observação de aulas com 
partilha de estratégias, num plano de 
supervisão colaborativa das práticas 
pedagógicas 

- Envolver, pelo menos, 10% dos docentes do Agrupamento, por 
departamento, na observação em parceria 

- Relatório de avaliação do PAE-Plano 21|23  
- N.º de docentes envolvidos por DC  
- Registos da observação/reflexão 

Fomentar a existência de momentos de 
encontro da comunidade educativa 
para apresentação de trabalhos e boas 
práticas 

- Promover, nos departamentos, a reflexão-ação sobre a eficácia 
das práticas letivas, dos instrumentos de avaliação e do sucesso 
académico 
- Sistematizar momentos, pelo menos uma reunião, por período, de 
reflexão e partilha de práticas colaborativas 
- Promover, no mínimo, 2 momentos de formação ao longo do ano 
escolar 

- Atividades e materiais desenvolvidos nas sessões 
de trabalho colaborativo 

Promover um maior envolvimento e 
corresponsabilidade dos Encarregados 
de Educação nos percursos escolares 
dos alunos 

- Aumentar a participação dos encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos. 
- Implementar o trabalho de parceria com as famílias 

- Grelhas de registo dos contactos/presenças com os 
encarregados de educação 
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- Desenvolver, pelo menos, três atividades em articulação com as 
associações de pais 

- N.º atividades 

Fomentar a participação e o 
envolvimento dos alunos na vida da 
escola 

- Assegurar uma assembleia de turma, por período, de modo a 
promover a participação ativa dos alunos na vida da escola 

- N.º assembleias por turma 

- Desenvolver, pelo menos, uma atividade por período, em 
articulação com as associações de estudantes 

- N.º atividades 
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Diversificar atividades e metodologias 
que promovam aprendizagens 
significativas  

- Estabelecer estratégias/metodologias específicas a aplicar no 
processo de ensino e de aprendizagem que promovam a inclusão e 
a autonomia. 
- Promover estratégias de ensino e de aprendizagem que 
considerem os meios e ferramentas digitais 

- Análise de registos internos, planificações e atas 
 

Afetar recursos humanos e materiais 
necessários à melhoria das práticas 
letivas 

- Garantir a presença de, pelo menos, um docente, em Seminários 
e Palestras, promovidas pelas universidades e/ou outras 
instituições relacionadas com a Educação 
- Realizar, pelo menos, uma sessão para pais e encarregados de 
educação por ano 
- Garantir 80% da participação dos representantes de pais e 
encarregados de educação nas reuniões para as quais são 
convocados 

- Número de reuniões, formais ou informais, que 
contemplem articulação 
- Atividades e materiais desenvolvidos nas sessões 
de trabalho colaborativo 
- Análise de registos internos e atas 
- Frequência de ações de formação creditadas ou 
não 
- Número de atividades desenvolvidas pela BE; 
- Plano Anual de Atividades 

Redefinir e implementar estratégias 
diferenciadas de ensino, promovendo 
uma articulação (inter e intraciclos) 
mais consolidada 

- Realizar, pelo menos, uma reunião de articulação 
- N.º reuniões 
- Registos 
- Documentos internos/atas 

Desenvolver processos diferenciados e 
flexíveis de ensino/aprendizagem que 
maximizem o potencial dos alunos com 
necessidades educativas 

- Formar equipas pedagógicas para a identificação das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos e a definição de estratégias de 
recuperação e para a construção de instrumentos facilitadores da 
interdisciplinaridade e da articulação  

- Documento interno/ata 
- Fichas de registo 

- Integrar, plenamente, os alunos com NE, promovendo as 
adequações necessárias relativas ao seu processo de ensino e 
aprendizagem e de avaliação 
- Integrar, plenamente, os alunos com multideficiência, através de 
respostas específicas diferenciadas na Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

- Nº de alunos integrados 
- Documento interno/ata 
- Fichas de registo 



 ___________________________________________________Projeto Educativo AEDBC 2022-2025 

 

Pág. 16 

Promover a inovação e a qualidade da 
formação profissional 

- Assegurar a certificação do ensino e formação profissionais, no 
âmbito do EQAVET (Quadro de referência europeu e Garantia da 
Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais)  
- Integrar todas as turmas do 1.º ano dos cursos profissionais que 
iniciaram no ano letivo 2018/19 no Projeto Piloto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular 

- Certificação 
- PPAFC 

Reduzir os índices de indisciplina 
dentro e fora da sala de aula 

- Negociar/contratualizar com os alunos a criação e valorização de 
regras de comportamento e de atitudes adequadas, dentro e fora 
da sala de aula 
- Reduzir o número de participações de ocorrência 

-Número de participações de ocorrência 
- Número e tipo de sanções aplicadas 
-Percentagem de turmas com apreciação de Muito 
Bom em termos de comportamento 
- Número de contactos com os EE por motivos de 
indisciplina 
- Número de reuniões com pais/EE por motivos 
comportamentais 

Definir estratégias comuns de atuação 
no seio dos conselhos de 
turma/conselhos de titulares de turma, 
procurando a uniformização na 
aplicação de regras e procedimentos 

- Definir, nos conselhos de turma/conselhos de titulares de turma, 
estratégias de atuação e uniformizar critérios 
- Exigir rigor aos docentes, desde os primeiros anos de 
escolaridade, em relação ao saber estar dentro de uma sala de 
aula e em informar os pais/EE sobre comportamentos desajustados 

- Documentos internos/atas 
- Número de reuniões com pais/EE por motivos 
comportamentais 

Desenvolver iniciativas de aproximação 
à escola de pais e encarregados de 
educação, em particular dos alunos 
mais problemáticos 

- Desenvolver ações que estimulem a vinda dos EE à escola, de 
forma a corresponsabilizá-los relativamente ao comportamento e 
aproveitamento dos seus educandos, em particular dos alunos mais 
problemáticos 

- N.º ações/iniciativas 
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Assegurar a diversidade de oferta 
educativa, no ensino secundário 

- Garantir a existência de cursos científico-humanísticos, no ensino 
secundário 
- Garantir a abertura de cursos profissionais compatíveis com o 
tecido empresarial local e adequado às necessidades do mercado 
de trabalho 

- N.º alunos envolvidos  
- N.º docentes envolvidos  
- N.º Turmas 

Promover o ensino artístico e a prática 
do desporto 

- Promover, pelo menos, duas atividades culturais por ano com 
envolvimento de toda a comunidade educativa 
- Realizar exposições ao longo do ano 
- Proporcionar visitas guiadas a exposições 
- Assegurar a participação de, pelo menos, 30% dos alunos em 
atividades de Desporto Escolar 

- N.º atividades  
- N.º alunos envolvidos 
- N.º docentes envolvidos 
- Relatórios DE/PAA  
 

Desenvolver projetos pedagógicos que 
promovam a educação para a saúde e 
a educação ambiental 

- Envolver a totalidade das turmas em, pelo menos, uma atividade 
no âmbito de cidadania e desenvolvimento e do PRESSE 
- Desenvolver projetos, atividades, exposições e outros, no âmbito 
da Cidadania e Desenvolvimento 

- N.º atividades  
- N.º alunos envolvidos 
- N.º docentes envolvidos 

Desenvolver projetos pedagógicos que 
contemplem atividades educativas 
alternativas 

- Envolver turmas do 1º ciclo em práticas de bem pensar 
 
 

- N.º turmas envolvidas 
- N.º Alunos 
- N.º Docentes 

Promover Atividades de 
Enriquecimento Curricular e 
Extracurricular  

- Contemplar todas as turmas do 1º ciclo com AEC. 
- N.º alunos envolvidos 
- N.º docentes envolvidos 

- Incentivar a participação de, pelo menos, 10% dos alunos em 
atividades e projetos extracurriculares. 
 

- N.º alunos envolvidos 
- N.º docentes envolvidos 
- Relatório PAA 
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 Promover um ambiente educativo 
facilitador do desenvolvimento integral 
dos alunos 

- Promover projetos e ações relacionados com a Cultura, Ecologia, 
Saúde, Desporto, Ciência, Artes, Emprego e Educação para a 
Cidadania 

- Nº de projetos e ações promovidos 

Implementar medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão 

-Garantir   que   todos   os   alunos   têm   igualdade   de 
oportunidades no acesso e na frequência das diferentes ofertas 
educativas e formativas 

- Documentos de monitorização da EMAEI 

Mobilizar recursos humanos, 
organizacionais e da comunidade, 
numa lógica de trabalho colaborativo e 
de corresponsabilização em função das 
especificidades dos alunos 

- Garantir a realização de, pelo menos, uma ação de sensibilização, 
no âmbito da Educação Inclusiva 

- Número de participantes nas ações de 
sensibilização  
- Grau de satisfação  
- PAA e respetivos relatórios 

Responder às necessidades educativas 
e potencialidades de cada aluno, 
promovendo a equidade e igualdade de 
oportunidades no acesso ao currículo, 
na frequência e na progressão 

-Garantir a plena inclusão dos alunos que beneficiem de medidas 
de suporte, aumentando a participação e a melhoria nas 
aprendizagens 

-Registos de observação (desempenho/ resultados 
alcançados) 
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Aperfeiçoar a avaliação para e das 
aprendizagens. 

- Criar metodologias/processos de avaliação conducentes ao 
sucesso escolar que privilegiem a avaliação contínua e formativa. 

-Instrumentos de avaliação  
-Atas 

Monitorizar os resultados da avaliação 
dos alunos 

- Analisar estatisticamente os resultados trimestrais dos alunos, 
identificando aspetos a melhorar 
- Reflexão sobre os resultados da avaliação trimestral, em 
Departamento e Conselho Pedagógico 

- Relatório de monitorização trimestral de cada 
Departamento 

 

 

3. Prioridade II – Interação da escola com o meio 

Prioridade II – Interação da escola com o meio 

Domínios Objetivos Metas Indicadores 
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 Estabelecer um plano de parcerias e 
redes que contribua para a formação 
integral dos alunos 

- Realizar, pelo menos 20 parcerias, com empresas e instituições 
para a realização das atividades da componente técnica e para a 
FCT dos cursos profissionais 
- Criar protocolos de colaboração nas áreas da saúde, ambiente, 
segurança, arte/cultura, emprego, empreendedorismo, educação 
financeira e prosseguimento de estudos 

- N.º protocolos  
- Diversidade de protocolos 
- N.º reuniões  
- N.º processos  
- N.º de empresas  
- N.º de instituições  
- N.º de atividades com os empresários  
- N.º de parcerias/protocolos  
- N.º de ações de formação desenvolvidas em 
parceria  
- N.º de projetos / concursos / visitas de estudo  
- N.º de alunos envolvidos  
- N.º de docentes envolvidos  
- Questionários de Satisfação  

Estabelecer um plano de parcerias 
promotoras da inclusão e da 
intervenção social 

- Realizar, pelo menos, uma reunião por período, com as entidades 
sociais do concelho (CPCJ, Serviço de Ação Social da CMM), para 
debater as problemáticas que afetam o sucesso escolar dos alunos 
mais fragilizados familiar e socialmente 

Estabelecer um plano de parcerias 
para organização de aprendizagens 
em contexto de trabalho nos 
percursos profissionais 

- Promover o contacto dos alunos com os empresários, organizando 
palestras, aulas técnicas, workshops e outras atividades  

Contribuir para a construção de uma 
cidadania europeia, informada, crítica 
e participativa 

- Participar em pelo menos um concurso ou visita de estudo ou 
intercâmbio de âmbito internacional 
- Promover a geminação de escolas para estabelecimento de laços 
de cooperação 
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4. Prioridade III – Cultura organizacional  

Prioridade III – Cultura organizacional 

Domínios Objetivos Metas Indicadores 

II
I 

A
. 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 E
 

IM
A

G
E

M
 

Afirmar a identidade de pertença ao 
agrupamento de escolas 

- Divulgar estrategicamente, junto dos vários públicos, a Missão, a 
Visão e os 
Princípios e Valores da escola  
 

- Expositores, painéis, prospetos, outdoor, entre 
outros 

- Criar símbolos identitários do agrupamento de escolas 
- Página do agrupamento 
- Redes sociais do agrupamento 

- Dinamizar uma equipa de comunicação e de imagem 
 

- Nº de iniciativas  

II
I 

B
. 

C
L

IM
A

 

D
E

 

E
S

C
O

L
A

 

Promover melhorias no bem-estar 
social e emocional 

- Disponibilizar aplicação (ferramenta digital) para recolha de 
opiniões/sugestões sobre o funcionamento da escola e a ação 
educativa  

- N.º de opiniões/sugestões  

- Realizar, ao longo do ano, atividades que contribuam para 
melhorar o bem-estar docente e não docente  
 

- N.º de eventos  
- N.º de participantes  
- Grau de satisfação da comunidade educativa  

II
I 

C
. 
T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 D
IG

IT
A

L
 

Melhorar os circuitos de comunicação 
interna e externa, em termos de 
segurança, rapidez e rigor no 
tratamento da informação  

- Construir e executar um plano de comunicação 
- Plano de Operação e Inovação Gabinete de 
Comunicação e Imagem  

- Divulgar, anualmente, pelo menos, três boas práticas do AEDBC - N.º notícias na página WEB e outros  

- Implementar modelos normalizados para documentos institucionais - Modelos de documentos 

- Promover, anualmente, a criação de um prospeto por cada 
prioridade do PE como instrumento de divulgação/comunicação do 
AEDBC 

- N.º prospetos por prioridade do PE  

- Promover, anualmente, pelo menos uma ação de formação 
destinada ao pessoal docente e não docente para melhor utilização 
das ferramentas de comunicação digitais 

- N.º participantes  
- N.º horas formação  

- Promover iniciativas para divulgação do AEDBC, através dos 
diversos meios de comunicação locais e nacionais 

- N.º Boletins  
- Prospetos/ Página da escola/ Imprensa local  
- Facebook /Rádio  

Promover a eficácia e a eficiência nos 
diferentes serviços do agrupamento 

- Melhorar em 5% o desempenho dos serviços prestados à 
comunidade educativa, tendo como referência os questionários de 
Satisfação 

- Questionários de satisfação 

Garantir e estimular a formação 
científica, técnica e pedagógica dos 
recursos humanos 

- Proporcionar a frequência de, pelo menos, uma ação de formação 
a todos os docentes, anualmente 

- Plano de formação para o pessoal docente 
- N.º docentes inscritos em ações de formação 

- Proporcionar a frequência de uma ação de formação a todos os 
não docentes 

- Plano de formação para o pessoal não docente 
- N.º assistentes inscritos em ações de formação 
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II
I 

D
. 
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 P

A
R

A
 

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 E

 

C
ID

A
D

A
N

IA
 

 
 
 
Construir uma estratégia de Educação 
para a Cidadania que promova uma 
cidadania ativa (crítica e democrática), 
contribuindo, deste modo, para o 
desenvolvimento integral dos alunos 

-Estimular a intervenção ativa dos alunos através da apresentação   
de propostas   no   âmbito   das   várias vertentes da vida da escola 

- Nº de propostas apresentadas pelos alunos 
 
- Questionários de satisfação aplicados aos alunos 
pela Equipa de Autoavaliação e/ou Equipa EQAVET. 

- Participar no Parlamento dos Jovens - Nº de alunos participantes 

-Participar no Orçamento participativo do Ministério da Educação 
 

- Nº de candidaturas 

II
I 
E

. 
A

U
T

O
A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 

 
Avaliar os Projetos existentes e 
atividades no âmbito do PAA e sugerir 
melhorias. 

 
- Proceder à avaliação trimestral dos projetos e atividades do PAA 
 

 
- Relatórios trimestrais 

 
Reforçar uma cultura de autoavaliação 
que regule os processos e resultados 
nas várias dimensões de intervenção 
educativa do agrupamento 

 
- Divulgar os resultados da avaliação interna à comunidade 
educativa 
 
- Monitorizar o cumprimento dos objetivos, metas e atividades dos 
Cursos Profissionais e consequente definição de planos de melhoria, 
por período letivo e anual 

 
- Resultados dos inquéritos por questionário e/ou 
entrevista 
- Grau de satisfação dos utentes dos diferentes 
serviços do Agrupamento 
- Número de Planos de Melhoria dos diferentes 
serviços educativos 
- Grau de cumprimento dos Planos de Melhoria 
- Plano de Ação EQAVET  
- Relatórios de Avaliação e Revisão do Plano de 
Ação (Por período e anual)  
 

Promover o diálogo alargado sobre a 
qualidade da escola no seio da 
comunidade educativa  

- Promover sessões de sensibilização sobre autoavaliação e 
melhoria da escola junto da comunidade escolar 

- N.º sessões 
- N.º participantes 

-Disponibilizar aplicação (ferramenta digital) para recolha de 
opiniões/sugestões sobre o funcionamento da escola e a ação 
educativa 

- N.º de opiniões/sugestões 
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Parte V: Avaliação do Projeto Educativo 

 

 

1.    Monitorização do Projeto Educativo 

 

É à Secção de Autoavaliação do Agrupamento que cabe a coordenação da avaliação e da 

monitorização do Projeto Educativo, que, para tal, deve envolver uma equipa 

representativa da comunidade educativa para a recolha, análise e reflexão sobre os 

resultados e os processos desenvolvidos. 

A monitorização do PE ao longo do próximo triénio terá essencialmente uma vertente de 

reflexão sistemática sobre a qualidade dos serviços prestados no agrupamento e o 

desempenho de todos os intervenientes no processo. A autoavaliação constitui-se, 

portanto, como uma estratégia de regulação da ação do agrupamento, que deverá aferir 

sobre a exequibilidade do projeto e os resultados alcançados e, também, promover a 

reflexão e a promoção de boas práticas, através da análise aos resultados escolares, dos 

processos de ensino e de aprendizagem, das ferramentas e das atividades promovidas. A 

avaliação do PE deve possibilitar a obtenção de informação sobre o impacto do PE na 

comunidade educativa, o grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas, o 

contributo dos planos estratégicos do agrupamento para alcançar as metas inscritas no 

PE, os obstáculos à sua concretização para que se possa delinear estratégias de 

superação e os ajustes ou alterações a efetuar. Este PE deve, por isso, ser objeto de 

análise intercalar em conselho pedagógico e em reuniões sectoriais de departamentos.  

Do processo e das conclusões da avaliação do Projeto Educativo deve ser dado feedback 

à comunidade educativa, de acordo com o Plano de Comunicação do AEDBC. 

 

2.    Instrumentos de monitorização 

  

Os instrumentos de monitorização do PE que permitirão compreender de um modo 

concreto e sistemático o que está a resultar e a falhar na implementação do projeto serão, 

entre outros a considerar: 

 - Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento;  

 - Relatórios anuais dos resultados escolares; 

 - Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa;  

- Relatórios do PAA e do PAE-Plano 21|23; 



 ___________________________________________________Projeto Educativo AEDBC 2022-2025 

 

Pág. 22 

- Relatórios da autoavaliação interna institucional, disponibilizados pela Equipa de 

Autoavaliação e pela Equipa EQAVET;  

- Questionários para avaliar o grau de satisfação dos vários elementos da comunidade e o 

impacto do PE.  

Parte VI: Divulgação do Projeto Educativo  

 

 

1. Plano de comunicação  

 

A apresentação do PE, enquanto documento estratégico do agrupamento, deverá mobilizar 

todos os agentes da comunidade escolar e da comunidade local na concretização dos 

objetivos estratégicos e das metas neles consagrados. Assim, o Agrupamento promoverá 

uma ampla divulgação do PE, junto não só da comunidade educativa, como também do 

meio envolvente. Depois da validação pelo Conselho Pedagógico e da aprovação pelo 

Conselho Geral do agrupamento, serão dinamizadas ações de divulgação do PE:  

• Apresentação aos docentes em reunião de Departamento;  

• Sessões de apresentação ao pessoal não docente;  

• Apresentação aos serviços técnico-pedagógicos;  

• Apresentação à Associação de Pais e Encarregados de Educação;  

• Apresentação à Associação de Estudantes e delegados nas diversas turmas do 

Agrupamento;  

• Apresentação à autarquia e aos parceiros locais;  

• Apresentação das linhas principais nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento;  

• Apresentação aos novos alunos, encarregados de educação, novos professores e novos 

funcionários em sessões de receção; 

 • Publicação na página da Internet do agrupamento. 

 
O presente projeto foi aprovado por unanimidade, em reunião de Conselho Geral de 

Agrupamento, realizada no dia __ de julho de 2022. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

Dores Pinheiro 

 

A DIRETORA 

Graça Alves Martins 


