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Preâmbulo 
 
 
 
 
 
 
 
A escola, como organização ética, deve assumir as suas responsabilidades perante cada 

um dos alunos, pais e professores e perante a sociedade, não apenas quando e porque 

elas o solicitem, mas porque faz parte integrante da sua missão social. 

(Azevedo, 2003, p. 29) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que caracteriza as chefias de uma organização que aprende é o esforço, continuado, 

de construção de uma “comunidade”, ou de uma cultura de cooperação e de 

relacionamento positivo e seu próprio exemplo no modo de trabalhar com os diferentes 

grupos ou equipas. 

(Clímaco, 2006, in Correio de Educação)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um Agrupamento de Escolas com responsabilidade social, exigência e qualidade 
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1. Introdução 

 

Visão 

Promover o direito das crianças, jovens e adultos a serem livres, favorecendo o pensamento, 

discernimento e a imaginação necessários para desenvolver os seus talentos e permanecerem 

donos do seu destino. 

 

Missão 

Educar e formar cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotando-os de 

competências essenciais para a integração na vida ativa e na comunidade. 

 

Valores/Princípios 

Liberdade; Responsabilidade; Respeito; Exigência e Qualidade 

 

 A escola dos nossos dias é caracterizada pela diversidade e heterogeneidade do 

público escolar. A expansão dos sistemas escolares e a democratização do acesso estão 

associadas a uma perspetiva otimista que assinala a passagem da escola das certezas, que 

pode funcionar como uma instituição, a partir de um conjunto de valores estáveis que lhe 

eram imanentes, para a escola das promessas: uma promessa de desenvolvimento, uma 

promessa de mobilidade social, uma promessa de mais igualdade e justiça social (Alves e 

Canário, 2004).  

 Desta forma, uma escola com responsabilidade social tem de ser capaz de se organizar 

de forma a estar atenta às potencialidades de cada aluno, capaz de verificar as condições de 

cada um para obter os resultados esperados, pronta a apoiar cada um para que possa 

progredir como aluno nas aprendizagens escolares, preocupada em criar novas oportunidades 

para a sua formação e para que possam crescer segundo orientações diversas (Azevedo, 2001), 

ou seja, capaz de ser uma organização ética e de fazer-ser pessoas (Patrício, 2003). 

 Neste triénio, o Agrupamento de Escolas de Arganil ambiciona, na sua comunidade 

educativa, implementar os princípios estruturadores subjacentes à Estratégia 2020 defendida 

para o território da União Europeia. Consequentemente, enquanto instituição vital da 

comunidade que serve, o Agrupamento de Escolas de Arganil envolver-se-á de forma séria e 

empenhada para alcançar, por um lado, a meta já atingida de redução de abandono escolar 

para números inferiores a 10% e contribuir, por outro lado, para que as crianças e jovens locais 

possam fazer parte dos futuros 40% de jovens licenciados, no mesmo período. 
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 É verdade que os números não são tudo, nem devem substituir as pessoas, contudo 

são a orientação mais fiel e são encaminhadores das decisões coletivas que se tomam para as 

pessoas que se servem. Por conseguinte, o papel da escola, ao serviço da comunidade 

educativa, deve ser claro, pois só assim os investimentos na educação e na formação 

permitirão melhorar, a todos os níveis, a qualidade e o desempenho desta instituição, tal 

como, simultaneamente, encontrar a melhor resposta para quem a procura. 

 Para o efeito, é importante estar cientes que, neste contexto educativo, se 

estabeleceram, a nível europeu, os seguintes benchmarks até ao ano de 2020: 

 uma média de pelo menos 15 % de adultos deverá participar na aprendizagem ao 

longo da vida;  

 a percentagem de alunos de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura, 

matemática e ciências deverá ser inferior a 15 %;  

 a percentagem de adultos de 30-34 anos com nível de ensino superior deverá ser de 

pelo menos 40 %;  

 a percentagem de alunos que abandonam o ensino e a formação deverá ser inferior a 

10 %;  

 pelo menos 95 % das crianças entre 4 anos e a idade de início do ensino obrigatório 

deverão participar no ensino pré-escolar. 

 Nesta sequência, foram, igualmente, estabelecidos quatro importantes linhas 

orientadoras que podem nortear também a nossa ação coletiva: 

 

A. Melhorar a qualidade e eficiência da educação e formação 

B. Promover a equidade, coesão social e cidadania 

C.  Promover a criatividade, inovação e empreendedorismo 

D. Tornar uma realidade a Aprendizagem ao Longo da Vida e os projetos de mobilidade 

 

 A instituição Escola, nas suas múltiplas facetas, é então atual e novamente 

questionada, problematizada e desafiada a levar a sua missão de contribuir para a educação e 

formação das novas gerações, sem esquecer de manter as esperanças dos outros que, por uma 

razão ou outra, tiveram que interromper o seu percurso escolar, dando-lhes assim uma nova 

oportunidade de prosseguir o seu rumo. 

 Nesta equação educativa, o Agrupamento de Escolas de Arganil propõe à comunidade 

que serve a responsabilidade da parceria perfeita e, respeitando a sua identidade, trilhar em 

conjunto o caminho exigente da educação, pondo em tudo o que fizerem o rigor necessário 

para, assim, alcançar a reconhecida qualidade que muitos apregoam, mas que poucos 

realmente certificam.   
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2. Breve Caracterização do Agrupamento de Escolas de Arganil 

 

O Agrupamento de Escolas de Arganil foi criado por despacho do Secretário de Estado 

da Educação, de 22 de junho de 2010. Este Agrupamento resultou da agregação das Unidades 

de Gestão do Agrupamento de Escolas de Arganil, do Agrupamento de Escolas de Coja e da 

Escola Secundária de Arganil. Atualmente é constituído pela Escola Secundária de Arganil 

(escola sede), pela Escola Básica 2,3 de Arganil, pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Professor 

Mendes Ferrão, em Coja, pelo Centro Escolar de Coja, pelo Centro Escolar de São Martinho, 

pelo JI/EB1 de Arganil, pelo JI/EB1 de Pomares, pela JI/EB1 do Sarzedo, pelo JI/EB1 de 

Pombeiro da Beira, num total de 9 estabelecimentos de educação/ensino. É ainda um 

Agrupamento de Referência, uma vez que possui uma unidade para Alunos com 

Multideficiência (UAEEAM) e é sede de um Serviço Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI) para os concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra e de Centro de 

Formação Centro de Formação de Associação Escolas Coimbra Interior (Arganil, Góis, 

Pampilhosa da Serra, Oliveira de Hospital e Tábua). 

 

 

Figura 1: Escolas que constituem o Agrupamento de Arganil 



6 

 

 

Presentemente, o Agrupamento é frequentado por 179 crianças e 1228 alunos, num 

total de 1407, divididos por 12 grupos da Educação Pré-Escolar e 65 turmas, das quais 47 

correspondem ao Ensino Básico e 18 ao Ensino Secundário. Há 112 alunos (7,96%) a 

beneficiar de Educação Especial. Relativamente ao Apoio Social Escolar, 375 alunos dos 2.º, 3.º 

ciclos e ensino secundário beneficiam deste apoio, dos quais 155 pertencem ao escalão A e 

220 ao escalão B. Sublinha-se que 1084 crianças e alunos dos Ensinos Básico e Secundário 

(77,04%) possuem computador com ligação à Internet. Os alunos estrangeiros representam 

3,90% da população escolar, sendo o grupo maior proveniente do Reino Unido (12), seguido 

do Brasil e da Holanda (7), da França (6), de Moçambique (4), da Suíça (3), da Ucrânia, Suécia e 

Luxemburgo (2), da Alemanha, da Bélgica, da Bielorrússia, do Canadá, do Cazaquistão, da 

China, dos Estados Unidos da América, da Irlanda, da Itália, das Filipinas. 

A atividade profissional das famílias é muito variada, sendo expressiva em Operários, 

Artífices e Trabalhadores Similares das Indústrias Extrativas e da Construção Civil, Pessoal dos 

Serviços Diretos e Particulares, de Proteção e Segurança, Condutores de Veículos e 

Embarcações, Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e 

outras indústrias e artesanato, Operadores de Equipamentos Pesados Móveis, Trabalhadores 

dos serviços pessoais e outras. Quanto à escolaridade dos Pais/Encarregados de Educação, e 

segundo os dados conhecidos, é de realçar que 52,4 % concluiu o Ensino Básico, 12,1% o 

primeiro Ciclo, 15,6% o segundo Ciclo e 24,7% o terceiro Ciclo, 22,4% completou o Ensino 

Secundário e 10,7 % concluiu o Ensino Superior (bacharelato, licenciatura, mestrado).   

O corpo docente é constituído por 165 educadores e docentes/técnicos 

especializados, dos quais 139 (84,2%) são quadros de Escola/Agrupamento/quadros de Zona 

e  26 (15,8%) são contratados (docentes e técnicos especializados). A maioria dos docentes 

tem tempo de serviço igual ou superior a 10 anos, sendo que 82 educadores/docentes 

apresentam tempo de serviço igual ou superior a 20 anos. 

O pessoal não docente é constituído por 1 técnico superior, 18 assistentes técnicos e 47 

assistentes operacionais, num total de 65, contando, ainda, com a colaboração de 5 

funcionários do Município de Arganil. Todos estes profissionais têm um vínculo de quadro de 

Regime de Função Pública. A ação educativa é apoiada por uma Psicóloga, com um contrato 

de a meio tempo, cuja primeira prioridade vai para os serviços de orientação vocacional e de 

promoção do sucesso escolar. 

Contudo, os técnicos existentes não respondem às necessidades, pelo que o 

Agrupamento de Escolas desenvolve parcerias com instituições e serviços locais, de forma a 

promover uma articulação de técnicos em benefício das famílias e dos alunos, nomeadamente: 
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Administração Regional de Saúde do Centro, Associação Passo a Passo, ADIBER, Projeto 100%, 

Conselho Consultivo e a Santa Casa da Misericórdia de Arganil. No campo de ação, relativo ao 

atendimento a alunos com necessidades educativas especiais, existe uma parceria com o 

Centro de Recursos para a Inclusão da APPACDM de Coimbra. 

No que se refere às parcerias institucionalizadas, o Agrupamento de Escolas está representado 

no Núcleo Local de Inserção Social, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e na Equipa 

de Saúde Escolar. No âmbito da ocupação plena dos alunos, desenvolvemos as seguintes 

parcerias: 

-O Pré-Escolar, com as Atividades AAAF, com o Centro Paroquial do Sarzedo, com o 

Centro Paroquial e Social de Coja, com a Santa Casa da Misericórdia de Arganil e com 

o Município de Arganil; 

- Os 2º e 3º Ciclos com a Cáritas Diocesana de Coimbra. 

No 1º Ciclo, o Agrupamento é, igualmente, entidade Promotora e Executora das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), tendo contratado Técnicos para as áreas do 

ensino da Música, da Atividade Física e Desportiva e da Oficina da Comunicação. 

Em termos de oferta educativa e formativa, para além do ensino regular, o Agrupamento 

oferece cursos profissionais, cursos de Educação e Formação e cursos vocacionais. Integra, 

ainda, os Cursos de Educação e Formação para Adultos (cursos EFA) e os Cursos de Português 

para Estrangeiros. 

 Os resultados obtidos pelos alunos no ano letivo de 2012/2013 e 2014/2015 (de 

acordo com a realidade do agrupamento) estão apresentados no quadro 1.  

 
Quadro 1: Resultados Escolares das Escolas do Agrupamento 2012/2013 a 2014/2015 

Taxas de Sucesso 
(Fonte: MISI) 

 

 

 

 

Ano Letivo 

 

Ano de  
Escolaridade 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1.º 2.º 3.º 4.º Global 1.º 2.º 3.º 4.º Global 1.º 2.º 3.º 4.º Global 

Sucesso % 100 79,4 88,8 95,4 90,9 100 76,3 92,3 96,3 91,2 100 87,1 98,8 98,8 96,2 

Insucesso% 0 20,6 11,2 4,6 9,1 0 23,7 7,7 3,7 8,8 0 12,9 1,2 1,2 3,8 

NACIONAL 100 89,5 94,4 95,4 94,8 100 88,8 94,7 96,1 94,9 100 89,6 95,6 97,4 95,7 
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Ano Letivo 

Ano de 

Escolaridade 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

5.º 6.º Global 5.º 6.º Global 5.º 6.º Global 

Sucesso % 94,9 84,7 89,8 83,5 91,6 87,6 96,7 98,9 97,8 

Insucesso % 5,1 15,3 10,2 16,5 8,4 12,4 3,3 1,1 2,2 

NACIONAL % 89,2 83,8 86,6 88,2 86,7 87,5 90,7 90,1 90,4 

 

 

Ano Letivo 

 

Ano de 

Escolaridade 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

10.º 11.º 12.º 

G
lo

b
al

 

10.º 11.º 12.º 

G
lo

b
al

 

10.º 11.º 12.º Global 

Sucesso % 81,4 90,9 65,5 79,2 72,2 85,1 77,2 77,3 91,5 95,8 86,5 91,7 

Insucesso % 18,6 9,1 34,5 20,2 27,8 14,9 22,8 22,7 8,5 4,2 13,5 8,3 

NACIONAL % 83,4 86,1 63,2 77,5 84,4 87,4 63,9 78,6 84,9 88,5 67,5 80,7 

 

 A avaliação externa, no 9º ano, na disciplina de Matemática, e no 12º ano, nas 

disciplinas de Português e Matemática, registam-se nos quadro 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 

 

Ano 

de 

Escolaridade 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

7.º 8.º 9.º 

G
lo

b
al

 

7.º 8.º 9.º 

G
lo

b
al

 

7.º 8.º 9.º 

G
lo

b
al

 

Sucesso % 78,0 84,0 81,9 81,3 76,7 95,5 82,9 85,0 85,5 100 97,8 94,4 

Insucesso % 22,0 16,0 18,1 18,7 23,3 4,5 17,1 14,9 14,5 0 2,2 8,4 

NACIONAL % 82,7 85,5 81,2 83,1 82,1 86,0 83,6 83,9 83,7 89,2 88,3 87,1 
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Quadro 2 – Resultados de Provas de Exames Nacionais do Ensino Básico ano letivo 2012/2013 a 2015/2016 

 

Disciplinas 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

N.º 

Alunos 

Média 

Classif. % 
N.º 

Alunos 

Média 

Classif. % 
N.º 

Alunos 

Média 

Classif. % 

N.º 

Alunos 

Média 

Classif. % 

AEA Nacional AEA Nacional AEA Nacional AEA Nacional 

PORT 107* 43,2 48 78 53 56 79 54 58 73 53,6 57 

MAT 108 48,2 44 78 51 53 79 51 48 73 48 47 

 

 

Quadro 3 - Médias obtidas nos exames do Ensino Secundário, alunos internos, 1ª fase, diferença entre nota 
interna (CIF) e a nota de exame (relatório coordenadora de CDT do Ensino Secundário) 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

CIF 
Média 

AEA 

Média 

Nacional 

 

CIF 

Média 

AEA 

Média 

Nacional 

 

CIF 

 

Média  

AEA 

 

Média 

Nacional 

Português 12,4 11,2 9,8 12,1 13,2 11,6 11,9 13,2 11,0 

História A 13 12,4 10,6 12,7 13,5 9,9 11,9 10,4 10,7 

Filosofia 13,1 12,3 10,2 14,0 13,3 10,3 14,4 11,4 10,8 

Geografia A 12,9 12,8 9,8 12,3 9,6 10,9 12,7 9,6 11,2 

Alemão 14,6 11,8 10,8 14,7 13,4 11,3 17,4 17 11,8 

Matemática A 12 9,7 9,7 11,9 11,2 9,2 13,2 14,2 12,0 

Biologia e Geologia 12,1 9,1 8,4 12,3 11,0 11,0 13,2 9,6 8,9 

Física e Química A 11,5 7,0 8,1 12,5 10,2 9,2 12,4 10,2 9,9 

Geometria Descritiva A 12,7 10,9 10,2 -- -- -- -- -- -- 
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Disciplinas 

2015/2016 

CIF 
Média 

AEA 

Média 

Nacional 

Português 12,4 13,4 10,8 

História A 12,67 10,5 9,5 

Filosofia 13,09 8,5 10,7 

Geografia A 12,07 9,8 11,3 

Alemão 14,14 13,8 11,6 

Matemática A 13,04 12,4 11,2 

Biologia e Geologia 12,62 9,6 10,1 

Física e Química A 12,60 12,3 11,1 
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2. 1. Organograma do Agrupamento 

 

 

CONSELHO 

ADMINISTRATIVO 
DIREÇÃO 

SUBDIRETORA 

ADJUNTOS 

ASSESSORES 

DIRETORA 

CONSELHO  
PEDAGÓGICO 

OUTROS CARGOS 
DEFINIDOS EM RI 

COORDENADOR 
DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

COORDENADOR 
DE DIRETORES DE 

TURMA 

COORDENADORES 
DEPARTAMENTO 

SERVIÇOS DE 
PSICOLOGIA E 
ORIENTAÇÃO 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

SERVIÇOS DA AÇÃO EDUCATIVA COORDENADORES DE 
ESTABELECIMENTO 

COORDENADORA 
TÉCNICA 

CONTABILIDADE 

SASE COORDENADORA  
A.OPERACIONAIS 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

EB 1 COJA 

EB 1 SÃO MARTINHO 
CORTIÇA 

EB 1 SARZEDO 

EB 1 POMBEIRO 
DA BEIRA 

EB 1 POMARES 

TELEFONE 
BUFETE 
REPROGRAFIA 
LABORATÓRIOS 
BIBLIOTECA 
PORTARIA 
VIGILÂNCIA 
COZINHA 
MANUTENÇÃO E HIGIENE 
OUTROS 

PESSOAL 

TESOURARIA 

EXPEDIENTE 
GERAL 

ALUNOS 

SERVIÇOS 

ATIVIDADES 
SOCIAIS 

EB 1 ARGANIL 

CONSELHO 

GERAL 

Centro Paroquial de Coja 
GNR 
Santa Casa da Misericórdia de Arganil 
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3. Problemas Identificados/Pontos Fortes e Fracos/Análise SWOT 

  

O projetos educativo, o relatório da avaliação externa realizada pela Inspeção Geral da 

Educação, os relatórios da equipa da avaliação interna do Agrupamento, os relatórios do OTES 

(observatório de trajetos dos alunos no Ensino Secundário), os relatórios dos departamentos e do 

conselho de diretores de turma, entre outras fontes de informação, permitiram efetuar uma análise 

do Agrupamento de Escolas de Arganil com os seguintes pontos fortes, pontos fracos, oportunidades 

e constrangimentos, a saber: 

 

 

Pontos Fortes 

 

 Percentagem do sucesso obtido no 4.º, 6.º e 9.º anos igual e/ou superior à taxa de sucesso 

nacional (2012/2015). 

 Progressão dos resultados (entre as provas nacionais do 6.º e 9.º ano) é superior à média 

nacional na disciplina de Matemática (2014/2015). 

 Progressão dos resultados (entre as provas nacionais do 9.º e 12.º ano) é superior à média 

nacional nas disciplinas de Português e Matemática (2012/2015). 

 Média dos resultados obtidos nos exames nacionais do 12.º ano (2013/2015). 

 Taxa de retenção ou desistência dos alunos nos cursos CH é inferior à média nacional 

(2012/2014). 

 Eficácia dos apoios educativos no progresso das aprendizagens dos alunos. 

 Fraca expressão do abandono escolar. 

 Articulação intra e interdepartamental. 

 Articulação curricular entre ciclos. 

 Diversidade da oferta formativa. 

 Articulação com entidades locais. 

 Inclusão e integração dos alunos NEE. 

 Manutenção do trabalho colaborativo, de construção e partilha de materiais e recursos e de 

instrumentos de avaliação. 

 Eficácia da comunicação interna e da comunicação com os pais/encarregados de educação, 

nomeadamente através do correio eletrónico. 

 

 

 



13 

 

Pontos Fracos 

 

- Taxas de sucesso no 2.º ano do 1.º CEB. 

- Classificações externas em algumas disciplinas, anos e ciclos: Matemática (4.º ano); Português e 

Matemática (6.º ano) e Português ( 9.º ano). 

- As notas internas, no ensino secundário, estão desalinhadas para baixo comparativamente às notas 

internas atribuídas pelas outras escolas a alunos com resultados semelhantes nos exames 

(2012/2015). 

- Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola, especialmente, ao nível do 7.º e 9.º ano 

(superior à média nacional). 

- Comportamento/indisciplina. 

- Cumprimento escrupuloso das regras e orientações no preenchimento/elaboração dos diferentes 

documentos. 

- Organização e rentabilização do trabalho de recolha de dados para a equipa de autoavaliação, de 

forma mais clara e sistematizada. 

- Reorganização e/ou elaboração de documentos orientadores que definam com rigor e objetividade 

mecanismos e procedimentos de regulação pedagógica, curricular, administrativa. 

- Consolidação do processo de autoavaliação enquanto instrumento de gestão potenciador da 

melhoria da qualidade do serviço prestado. 

 

Resultante da análise realizada dos pontos fortes e dos aspetos a melhorar, identificaram - se 

as áreas nas quais, prioritariamente, o AE Arganil deve investir para debelar as fragilidades ainda 

existentes e definir estratégias para consolidar e, se possível, aperfeiçoar os aspetos mais 

conseguidos. A definição das áreas de melhoria teve em consideração os aspetos referidos no 

relatório da IGEC. 

As áreas de melhoria, definidas para o triénio 2016/2019, foram as que a seguir se 

apresentam e que constam do Plano de Ações de Melhoria do AE Arganil: 

 Reflexão ao nível das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica sobre os 

fatores que provocam oscilações nos resultados académicos dos alunos do ensino básico, no 

sentido de serem definidas estratégias eficazes e promotoras de sucesso.  

 Reforço das medidas de combate à indisciplina nas aulas em que o ambiente educativo não 

permite que todos os alunos disponham das condições propícias às aprendizagens. 
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 A implementação consistente da diferenciação pedagógica em sala de aula, relativamente 

aos alunos com dificuldades de aprendizagem, assim como em relação aos que revelam mais 

capacidades, visando a melhoria das aprendizagens. 

 A observação da prática letiva em contexto sala de aula, como forma de potenciar a 

problematização das questões pedagógicas, a identificação de alternativas para a melhoria 

da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento profissional. 
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4. Metas/Objetivos Operacionais 
1. Resultados 
 1.1. Resultados Académicos 
  OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
  

 
 
 
 
 
M

E 

T

A

S 

- Atingir o grau de concretização das metas internas de sucesso 
em todas as disciplinas 

-Valorizar as formas de aprender e os progressos das crianças e 
alunos 

- Dar especial ênfase ao 1º ciclo, como patamar fundador de toda 
a escolaridade 

-Planear o ano seguinte com base nos resultados/dificuldades 
encontradas nos relatórios das provas de Aferição dos 2.º, 5.º e 
8.º anos  

- Reduzir progressivamente a taxa de repetência para 0% no 2º 
Ano e manter 0% no 3º e 4º ano.  

- Reduzir progressivamente taxa de repetência do 2.º e 3.º ciclos 
para 0%;  

- Definir coeficientes de eficiência em disciplinas de Exame 
Nacional (vários níveis de ensino) e reduzir gradualmente o 
desalinhamento nas situações em que se verifica.  

-- Melhorar os resultados às áreas de matemática e português dos 
alunos com NEE, no 1º ciclo, que frequentam o currículo comum  
- Melhorar os resultados à disciplina de matemática dos alunos 
com NEE, no 2º e 3º ciclos, que frequentam o currículo comum  
- Aumentar as respostas pedagógicas diversificadas, adequadas às 
necessidades específicas e ao desenvolvimento global dos jovens 
com NEE  

- Alargar o tempo de permanência dos alunos com Currículo 
Específico Individual na turma em que estão inseridos 

- Garantir 100% de sucesso aos alunos com NEE com aplicação da 
medida do Currículo Específico Individual 

- Aumentar a integração/inclusão dos alunos com a medida 
Currículo Específico Individual junto dos seus pares 
- Garantir 100% de sucesso aos alunos dos cursos de Educação e 
Formação 

-Alcançar ou superar as taxas de conclusão do Ensino Profissional 

-Dar atempadamente respostas aos problemas de aprendizagem 
identificados, como diferenciação pedagógica, apoio ao estudo, 
codocências, tutorias,…  

- Dar enfase à avaliação formativa, considerando a criança/aluno 
como agente do processo educativo 

Monitorização dos resultados académicos/qualidade do sucesso 
- Sessões de orientação escolar e vocacionais dirigidas aos alunos do 
3.º Ciclo e do Secundário 

-Reforço do ensino da leitura, da escrita e do cálculo, enquanto 
competências transversais aos diferentes currículos 

- Atividades de natureza pedagógica focadas nas metas a atingir 
(atividades curriculares em sala de aula e em outros contextos, 
acompanhamento orientado para os alunos com maiores 
dificuldades e em risco de desistência) 

- Reforço do número de docentes de educação especial no 1º ciclo, 
ajustado às necessidades de cada aluno; 
- Reforço do Apoio Pedagógico Personalizado ministrado pelo 
professor de educação especial no 1º ciclo, ajustado às necessidades 
de cada aluno 
- Apoio específico para alunos com NEE, individualizado ou com o 
máximo de três alunos, por docentes da disciplina de matemática 
(fora da turma) 

- Trabalho colaborativo regular em equipa entre os professores 
titulares de turma/ os professores das diversas disciplinas e os 
professores de educação especial 

- Coadjuvação na sala de aula por professor de educação especial 
numa lógica de trabalho colaborativo com o docente da(s) 
disciplina(s)/ titular de turma 

- Trabalho colaborativo entre diretores de turma /titulares de turma, 
coordenadora de educação especial e técnico responsável do CRI 

- Dinamização de sessões de leitura com a colaboração das equipas 
das Bibliotecas Escolares e Municipais (articular com o Plano BE). 

 
1º período de cada 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No período de 
vigência do PE 
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a nível nacional (85% de taxa de sucesso em cada ano e 70% de 
taxa de conclusão) 

- Diminuir o desvio entre a classificação interna e a externa nas 
disciplinas sujeitas a exame no Ensino Secundário  

- Definir coeficientes de eficiência ao nível da Educação Pré-
Escolar   

- Reduzir o abandono escoar precoce tendencionalmente a zero  
- Dinamizar o Plano Nacional de Leitura (ver Plano da BE) 
 
 
 
- Dar destaque no Pré-Escolar a atividades no âmbito do domínio 
da matemática.  

 
 

- Reforço da articulação entre a Escola e a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) e Núcleo Local de Inserção (NLI) da 
Segurança Social, como forma de eliminar o abandono escolar. 

- Implementação de um Programa de Desenvolvimento das Aptidões 
Escolares com os alunos do ensino pré-escolar para potenciar o 
desenvolvimento de domínios como a psicomotricidade, orientação 
espacial, lateralidade e linguagem, com vista a prevenir problemas 
de aprendizagem, nomeadamente na leitura e escrita (Ver 
competências das áreas curriculares da educação pré-escolar) 

- Diversidade da oferta formativa 
- Promoção de competências específicas relacionadas com números e 
operações, geometria e medida, organização e tratamento de dados 
e pensamento algébrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Resultados (cont.) 
 1.2 Resultados Socais 
  OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
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  - Envolver os alunos nos órgãos de gestão pedagógica do 
Agrupamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover a integração de alunos oriundos de 
culturas/países diferentes 

 
 
 
- Valorizar a participação dos alunos em todas as atividades, 
quer no âmbito do agrupamento, quer na comunidade. 

- Dar a conhecer o Regulamento Interno (RI) do 
Agrupamento, no respeitante à parte das regras de 
convivência no espaço escolar 

- Dar a conhecer o Código de Conduta do Agrupamento 
- Melhorar o comportamento e a indisciplina dos alunos na 
sala de aula e nos espaços da Escola  

 
 
 
 
 
 

- Constituição de uma Assembleia de Delegados no primeiro ciclo de 
ensino, pelo menos uma vez por ano 

- Reunião trimestral das Assembleias de Delegados dos ensinos básico 
e secundário 

-Reforço do compromisso da Associação de Estudantes para incluir o 
seu Plano Anual de Atividades no Plano de Atividades do 
Agrupamento 

- Participação dos alunos na elaboração dos documentos 
estruturantes da Escola 

- Acolhimento de forma a integrar os alunos oriundos de 
culturas/países diferentes na comunidade escolar/grupo turma 

- Promoção do Programa de Português de Língua Não Materna nos 
tempos de apoio educativo 

- Aumento do número de alunos que participam em atividades do 
Agrupamento 

-Entrega a todos os alunos/encarregados de educação o RI, 
respeitante a deveres e direitos dos alunos, e à preservação dos 
espaços e equipamentos das escolas  

- Divulgação do RI e do Código de Conduta a todos os elementos da 
comunidade educativa, disponibilizando-o para consulta em local 
visível em todas as escolas e na página da escola 

- Assinatura de uma carta de compromisso entre os alunos e a escola, 
com a corresponsabilização dos pais/encarregados de educação, 
como forma de se comprometerem a cumprir integralmente as 
regras inscritas no Código de Conduta e no RI do Agrupamento 
(documento elaborado em conjunto com a Associação de Pais) 

- Valorização de atitudes e valores (Respeito, Responsabilidade, 
Pontualidade) nos critérios de Avaliação Gerais de Avaliação do 
Agrupamento; 

- Valorização do trabalho autónomo do aluno. 
- Valorização da participação dos alunos na Escola, através da criação 
do voluntário nas Bibliotecas do Agrupamento e noutros projetos 

- Elaboração das regras da sala/turma no início de cada ano letivo.  
- Estender os descritores de comportamento a todos os níveis de 
ensino. 

-Implementação da turma TOP nas turmas do Ensino Básico 
-Monitorizar o comportamento e a disciplina nas Escolas do 

 
Início de cada ano 
letivo 
 
 
No período de 
vigência do PE 
 
 
Início do ano letivo, 
receção aos alunos, 
pais e enc. de 
educação 
 
Reuniões de 
Conselho de Turma 
do início do ano 
letivo com os 
pais/enc. de 
educação 
 
 
 
Reuniões 
trimestrais com os 
representantes de 
turma dos pais/enc. 
de educação, 
assistentes técnicos 
e operacionais 
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Agrupamento    
- Manutenção do Gabinete de Orientação Disciplinar (GOD) 
 

1. Resultados (cont.) 
 1. 3 Reconhecimento da comunidade 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
 - Reforçar o envolvimento alunos, docentes, não docentes e 

pais/encarregados de educação no processo educativo 
 
- Divulgar e valorizar as aprendizagens e as atividades 
culturais. 

 
- Comemorar o Dia da Escola. 
 
 

-Responsabilização de todos (pais/encarregados de educação, 
professores e assistentes técnicos e operacionais) para um maior 
reconhecimento da Escola pela comunidade 

- Dinamização de clubes nas várias escolas 
- Comemoração do dia “sem telemóvel na escola” 
 -Organização de sessões de cinema no auditório da EB23 de Arganil 
-Celebração do Dia da Escola, com a entrega dos prémios do Quadro 
de Excelência e Mérito e divulgação das atividades de desporto, 
projetos, entre outras. 

- Valorizar o Dia da Escola como um marco na vida do Agrupamento 
- Afixação do QEM e do Quadro dos Resultados Sociais em todas as 
Escolas do Agrupamento 

- Continuação da edição em papel e em versão digital do Jornal do 
Agrupamento 

- Manutenção em formato Web do Plano Anual de Atividades 
- Manutenção do anuário digital na página Web da Escola 
- Realização de Semanas Temáticas  
-Exposições para a Comunidade como forma de divulgar as 
aprendizagens e as atividades culturais do Agrupamento. 

- Celebração do Dia da Educação Especial 
- Participação no concurso Canguru Matemático e nas Olimpíadas da 
Matemática 

- Participação nas Escolíadas  

 
 
No período de 
vigência do PE 
 
 
1º Período  
 
Final do segundo 
período  
 
 
No período de 
vigência do PE 
 

2. Prestação do Serviço Educativo 
 2.1. Planeamento e articulação 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
 -Assegurar a articulação e sequencialidade entre a 

Intervenção Precoce na Infância e os serviços/estruturas de 
apoio em contexto escolar 

 

- Reuniões entre os técnicos da Equipa Local de Intervenção (ELI) na 
Infância e os docentes  

  - Reuniões interciclos/níveis para definição de estratégias de 
articulação e sequencialidade curricular e orientações pedagógicas 

 
 
Início e fim do ano 
letivo 
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-Aprofundar a articulação e sequencialidade entre níveis e 
ciclos de ensino 

 
 
 
 
-Aprofundar a articulação e sequencialidade do percurso 
formativo dos alunos com Currículo Específico Individual, ao 
longo dos níveis e ciclos de ensino 

 
 
-Promover atitudes preventivas no âmbito da saúde, 
ambiente, consumo, segurança e sustentabilidade 
 
- Assegurar a articulação e sequencialidade do percurso 
formativo dos alunos com Currículo Específico Individual, ao 
longo dos níveis e ciclos de ensino 

 
-Garantir condições de acessibilidade nos diferentes 
estabelecimentos de ensino a pessoas com mobilidade 
reduzida. 

- Reuniões com os coordenadores de Departamento para definir as 
agendas de trabalho das reuniões dos Departamentos (intra e 
interdisciplinaridade e avaliação do desempenho docente) 

- Manutenção de tempos comuns de trabalho colaborativo entre 
docentes para a articulação pedagógica 

- Uniformização de procedimentos, de caráter pedagógico (definição 
de critérios de avaliação, elaboração de matrizes, definição de perfis 
de saída por ciclos, por disciplinas e por áreas curriculares não 
disciplinares, e definição de pré-requisitos por áreas disciplinares e 
por ciclos) 

-Integração das crianças de 5 anos em atividades com o 1CEB em 
contexto de sala de aula 

- Visita dos alunos que terminam os níveis/ciclos às Escolas de 
acolhimento no ano letivo seguinte  

- Articulação entre os Coordenadores de Departamento, a equipa de 
coordenação do PES, a equipa de coordenação de Segurança e os 
representantes da comunidade escolar do Agrupamento, e restantes 
projetos. 

- Adequação dos espaços físicos onde não existem rampas de acesso/ 
elevadores e WC adaptado  

 
 
 
 
 
 
No período de 
vigência do PE 

 
 
 
 
 
 
Fim do ano letivo 

2. Prestação do Serviço Educativo 
 2.2. Práticas de ensino 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
  

- Melhorar a qualidade dos processos de ensino e de 
aprendizagem 

 
 
 
- Melhorar a prática letiva, permitindo a troca de 
experiências entre docentes. 

 
 
 

- Supervisão dos coordenadores/subcoordenadores, no sentido de 
aferir se as planificações e os programas são cumpridos com 
qualidade e com os recursos adequados (utilização da plataforma 
dossier digital)  

- Reuniões das equipas pedagógicas 
-Trabalho colaborativo entre Educadoras/docentes  
- Observação de aulas interpares 
- Reflexão conjunta da observação interpares 
- Identificação e partilha de boas práticas pedagógicas   
- Reflexão sobre os resultados e a definição de estratégias de 
melhoria 

 
 
Final de cada 
trimestre 
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- Promover a inclusão de alunos com necessidades 
educativas especiais de carácter permanente 

 
- Promover apoios diferenciados aos alunos de forma a 
fomentar o sucesso educativo, dando prioridade aos alunos 
com NEE e sujeitos à avaliação externa 

 
- Reforçar o apoio às disciplinas de matemática e português 
aos alunos com NEE sujeitos à avaliação externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Assegurar que todos os alunos com necessidades 
educativas especiais dispõem de meios de comunicação 
adequados às suas capacidades e nível de funcionamento, 
incluindo comunicação alternativa 

 
 
 
 
 
 
 

- Assinatura de protocolos com entidades externas (CRI/APPACDM; 
Centro de Saúde de Arganil/Equipa de Saúde Escolar; Centros de 
Reabilitação; Empresas; etc.)  

-Atribuição de um horário de apoio da educação especial de acordo 

com as necessidades de cada aluno. 

- Integrar os alunos da educação Especial, sempre que seja possível, 

nos horários do apoio educativo. 

- Desenvolvimento de atividades que envolvam a interação de alunos 
sem necessidades educativas especiais com alunos que beneficiam 
da medida educativa CEI 

- Implementação de uma resposta formativa profissionalizante 
vocacionada para alunos com necessidades educativas especiais, 
nomeadamente os que usufruem de um Currículo Específico 
Individual 

- Participação dos alunos que frequentam a UAEEAM nas aulas da 
turma de origem, de acordo com o Programa Educativo Individual 
(PEI)  

- Desenvolvimento de atividades que envolvam a interação de alunos 
sem necessidades educativas especiais com alunos da UAEEAM 

- Manutenção do Gabinete de Apoio ao Aluno  
- Continuação da atribuição de Tutorias a alunos com o perfil 
adequado 

-Apoio de técnicos especializados (Terapia da Fala, Psicologia, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional ou outros) a alunos com perfil 

adequados; 

- Atividades de Apoio Educativo e de Enriquecimento e Complemento 
Curricular 

- Atividades de Apoio ao Estudo 
- Utilização da Biblioteca Escolar como forma de melhorar o 
desempenho Escolar  

- Apoios socioeconómicos a famílias carenciadas, sob proposta do 
Educadora/Professor titular/Diretor de Turma e com a auscultação 
da responsável da Ação Social da Escola e da Câmara Municipal de 

 
 
No período de 
vigência do PE 
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Arganil 
- Desenvolvimento, sempre que possível, no trabalho ao nível, escrita 
e leitura 

- Aquisição/articulação, sempre que necessário e possível, de meios 
facilitadores da comunicação alternativa 

2. Prestação do Serviço Educativo 
 2.3 Monitorização e avaliação das aprendizagens 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
  

-Reforçar a partilha de boas práticas letivas  
-Rever, anualmente, metas de sucesso para cada disciplina 
 
- Acompanhar a qualidade dos processos de ensino e de 
aprendizagem (monitorização das boas práticas) 

-- Partilha de experiências entre docentes nas reuniões de 
departamento.  

-Trabalho colaborativo entre docentes e alunos de forma a possibilitar 
o contacto com saberes e experiências de áreas do conhecimento 
(Uso do computador, Ensino Experimental das Ciências, Moodle, 
entre outras). 

- Reunião de grupo para aferição das propostas de classificações  
- Reuniões de departamento 

 
No período de 
vigência do PE 

 
 
Reuniões 
periódicas de 
avaliação 

3. Liderança e Gestão 
 3.1 Gestão 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
 - Efetuar uma gestão eficaz e eficiente dos recursos humanos 

e materiais  
- Valorizar o desempenho profissional dos docentes e Não 
docentes  

- Promover o trabalho colaborativo nos Serviços de 
Administração Escolar 

- Garantir a atualização permanente do Plano de Formação 
do Agrupamento 

- Gerir com rigor o orçamento da Escola.  
- Melhorar sinalética de segurança 
- Envolver os Pais/Encarregados de Educação na vida da 
Escola  

- Elaboração do Projeto Educativo para o Agrupamento-2016/2019, 
em que a missão, visão e valores da escola sejam partilhados por 
toda a comunidade educativa, com metas de sucesso claras 

- Valorizar os docentes e não docentes no Dia da Escola com trinta 
anos ou mais de serviço 

- Elaboração do Projeto de Estudos e Desenvolvimento Curricular 
estabelecendo no mesmo as principais regras da organização escolar  

- Elaboração, juntamente com o Conselho Pedagógico, do Plano Anual 
de Atividades (PAA), orientado para o cumprimento dos objetivos do 
Projeto Educativo. O PAA deverá contemplar atividades de 
organização e complemento curricular da iniciativa dos diferentes 
sectores, grupos e departamentos. 

- Planificação do ano letivo em colaboração com as diferentes 
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e com 
o contributo de entidades externas locais, em particular, da Câmara 
Municipal de Arganil, Juntas de Freguesia, instituições e empresas 
(transportes escolares, atividades, …) 

 
Ano de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
mandato 
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- Reunião com a autarquia de Arganil, no sentido de projetar a 
organização de cada ano escolar, com vista a colocar na agenda do 
município as atividades mais relevantes do Agrupamento, a saber: 
início do ano letivo, Feira do Livro, Semana da Leitura, Desfile do 
Carnaval, Jornadas Culturais, Festa de Natal e do Dia da Criança, 
Feira Medieval bianual, encerramento do ano letivo entre outras 

- Efetuar parcerias com as IPSS/Coletividades e Juntas de Freguesia de 
Arganil do concelho para o desenvolvimento de atividades 

- Distribuição do serviço docente com base em critérios aprovados em 
Conselho Pedagógico e explicitados nos documentos orientadores 
do Agrupamento, tendo por base a continuidade pedagógica e o 
perfil de cada docente para o exercício dos cargos de coordenação e 
de direção de turma. 

- Sessões de trabalho com os coordenadores de departamento; 
-Sessões de trabalho da Direção com os Coordenadores de 
Escola/Estabelecimento 

- Sessões de trabalho de acolhimento aos professores de início do ano 
- Sessões da Direção com os Coordenadores de DT 
- Seleção dos Assistentes Operacionais adequados às exigências de 
funcionamento da Escola, em função do seu perfil e formação, tendo 
por princípio a rotatividade de funções 

- Reuniões com os Assistentes Técnicos 
- Utilização, sempre que possível, da componente não letiva de 
estabelecimento para frequência de ações de formação 

- Aumentar o número de horas de formação, por parte do Pessoal 
Docente e Não Docente 

- Continuação da Instalação de painéis solares nas Escola Secundária 
de Arganil, na Escola n.º 2 de Arganil e na Escola Professor Mendes 
Ferrão, em Coja 

- Captação de receitas próprias, sobretudo através da candidatura a 
projetos, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano; 

- Captação de receitas próprias através do aluguer de instalações 
-Sensibilização da Câmara Municipal de Arganil para a implementação 
do cartão de proximidade/cartão do aluno, na Escola do 1º Ciclo de 
Arganil 

- Captação de receitas através do Mecenato  
-Insistência, junto da tutela, para a realização de obras de 
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manutenção e conservação nas oficinas, portaria e bar da Escola 
Secundária e melhoria dos espaços adaptados para possibilitar a 
organização de atividades práticas, visando o desenvolvimento de 
competências funcionais de alunos que usufruem de Currículo 
Específico Individual 

- Inventariação do material existente em cada sala de aula 
-Segurança (promoção de ações de formação/prevenção de acidentes 
e simulacros de incêndio em todas as escolas do agrupamento) 

- Convite dos Pais/EE para virem à escola para receção dos registos de 
Avaliação em todos os níveis de ensino 

- Melhoria dos canais de comunicação com os EE (SMS, correio 
eletrónico, pág. Web, plataforma Moodle). 

- Reuniões trimestrais da Diretora com os Representantes dos Pais/EE 
- Envolvimento os Pais/EE na autoavaliação da Escola 
-Envolvimento os Pais/EE em atividades chave da vida do 
Agrupamento 

 3.2 Liderança 
 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
 - Alicerçar a cultura do Agrupamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Divulgação do Projeto Educativo nas reuniões iniciais com docentes, 
não docentes, alunos, pais e encarregados de educação 

- Divulgação do Projeto Educativo, do Código de Conduta, dos 
projetos de Valorização e Reconhecimento da Escola e do RI, junto 
de cada aluno, através da oferta da agenda escolar anual  

- Identificar a Escola com o uso de indumentárias próprias para o 
Desporto Escolar e outros projetos 

- Incentivar o uso de indumentária (bibe) para a educação pré-escolar 
- Criação de uma mascote; 
- Criação de um lema para o AE 
- Reuniões periódicas com os Coordenadores de Escola e de 
Estabelecimento 

- Envidamento de esforços junto da Câmara/Juntas de Freguesia para 
que as Escolas tenham condições adequadas 

Início do ano letivo  
 
 
 
 
No período de 
vigência do PE 
 
 

 - Promover o convívio entre pessoal docente e não docente 
- Uniformizar procedimentos claros e concisos sobre os 
processos organizativos e burocráticos, garantindo que 
todos os agentes do processo educativo tomam 

- Visita de toda a equipa de Gestão às diferentes escolas do 
agrupamento 

- Organização de atividades como a Almoço/Ceia de Natal, jantares de 
homenagem aos aposentados, Arraial e o almoço convívio no final 
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conhecimento dos mesmos 
 
 
 

do ano letivo. 
-Colocação de todos os documentos normalizados da Escola na 
plataforma Moodle 

- Criação de uma secretaria digital 
- Digitalização de uma parte do arquivo do Agrupamento 
- Promoção do uso da plataforma Moodle como prolongamento da 
sala de aula 

- Formação na plataforma Moodle aos docentes do pré-escolar dos 
1º, 2º e 3º Ciclos/Secundário 

- Utilização de Quadros Interativos na lecionação de aulas 
- Sensibilização da Câmara Municipal de Arganil para apetrechar 
algumas salas do pré-escolar e do 1º Ciclo com quadros interativos 

- Generalização do uso dos sumários eletrónicos a todos os níveis de 
ensino 

 
 
No período de 
vigência do PE 
 
 
 
 
 

   
 
- Envolver os Pais/ EE na aprendizagem dos filhos/ 
educandos, responsabilizando-os pelo seu percurso escolar 

 
 
 
 
 
- Promover parcerias com empresas/ instituições que 
assegurem, com qualidade, a Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) e a implementação dos Planos Individuais de 
Transição (PIT) de alunos com Currículo Específico Individual 

 
- Reforçar a participação do pessoal docente, não docente e 
alunos em projetos nacionais e internacionais 

 
- Potencializar a internacionalização do agrupamento/ dar 
continuidade ao processo de internacionalização do 
agrupamento  

- Promover uma entidade europeia, consciente dos valores 
do respeito pela dignidade humana, a liberdade, a 
democracia, a igualdade, o Estado de direito, comuns aos 

- Reuniões com os órgãos da Associação de Pais; 
- Reuniões com os representantes dos Pais/EE da Escola/Assembleia 
de Pais com o objetivo de os envolver na melhoria dos resultados 
dos seus educandos; 

- Ações de formação parental no âmbito das TIC, Saúde, Segurança, 
entre outros 

- Informação aos Pais/EE no início do ano sobre o modo como 
acedem à Informação disponibilizada pela Escola, no que diz respeito 
à informação escolar dos seus educandos  

- Protocolos com Instituições do Ensino Superior 
- Protocolos com instituições/empresas do Concelho como Câmara 
Municipal de Arganil, Câmara Municipal de Góis, Vumba, Centro de 
Formação Coimbra Interior, Santa Casa da Misericórdia de Arganil, 
ADF, Solargus, Cunfil, AMMA, Adiber, entre outras 

- Dar continuidade a um Conselho Consultivo composto pelas 
empresas/ instituições que colaboram com a Escola no acolhimento 
dos nossos alunos a fazer formação em Contexto Real de Trabalho   

- Criação do Gabinete de Relações Externas e Sinergias com a 
finalidade de dinamizar projetos Europeus no âmbito do Programa 
de Aprendizagem ao Longo da Vida –Erasmus + divulgar os projetos 
da Escola nos meios de comunicação social e  social, apresentar 
novas candidaturas e contactar empresas para colocar os alunos na 
FCT 

 
Trimestral 
 
 
 
 
Primeiro período 
de cada ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
No período de 
vigência do PE 
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Estados Membros.  
- cooperar com escolas de outros países num espírito de 
curiosidade, tolerância e solidariedade. 

 
- Promover o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a 
justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e 
mulheres. 

 
- Promover a aprendizagem das línguas e da diversidade 
linguística. 

 
- Aderir ao Programa de Escolas Bilingues 
 
 
 

- Adesão a projetos nacionais como o Clube Europeu/Parlamento dos 
Jovens, Desporto Escolar, Educação para a Saúde, Educação para o 
Empreendedorismo, Programa Eco-Escolas, Ilídio Pinho, Jorge Paiva 
Youth Start, Concurso Jovens Tradutores, Iniciação à Programação 
do 1CEB, Plano Nacional de Cinema, entre outros 

- Apoio a projetos de Organizações Não Governamentais, Cruz 
Vermelha, Banco Alimentar, AMI, AFS, entre outras 

- Realização de um programa de rádio, em parceria com a Rádio Clube 
de Arganil 

- Realizar formação, no âmbito do projeto Escolas Bilingues para 
professores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3 Autoavaliação e melhoria 
 OBJETIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS/ ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO 
  

- Consolidar o processo de autoavaliação do Agrupamento 
- Reforçar os hábitos de reflexão, tendo em vista a promoção 
de boas práticas  

- Certificar o processo de autoavaliação baseado num 
modelo de garantia da qualidade (ensino profissional, BE,…)  

 

- Disponibilização à Equipa de Autoavaliação da Escola de meios e 
recursos necessários para consolidar o processo de autoavaliação do 
Agrupamento  

- Manutenção do consultor externo 
- Inserção trimestral de um ponto da ordem de trabalhos, nas 
reuniões de departamento, conselho pedagógico e conselho geral, 
sobre a autoavaliação    

- Implementação de procedimentos conducentes à certificação 
baseada num modelo de garantia de qualidade 

 
 

 
 
No período de 
vigência do PE 
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5. Avaliação e Divulgação do Projeto Educativo 

5.1. Avaliação  

O Projeto Educativo será avaliado no final de cada ano letivo com base nos relatórios: 

-dos departamentos curriculares; 

- dos coordenadores de diretores de turma e de curso; 

- da equipa da autoavaliação; 

- da Biblioteca Escolar/projetos; 

- dos vários serviços de apoio. 

- Taxa de retenção/transição; 

- Taxa de Abandono; 

- Taxa de Assiduidade; 

- Taxa de participações disciplinares; 

- Taxa de participação dos pais e encarregados de educação na vida da Escola; 

- Taxa de requisição de livros; 

- Relatórios das Unidades Especializadas; 

- Relatório de autoavaliação da Biblioteca Escolar; 

- Atas; 

- Inquéritos de satisfação; 

- Dados relativos ao acesso ao ensino superior. 

A metodologia utilizada será qualitativa e quantitativa de modo a favorecer uma cultura de avaliação 

com o objetivo de atingir uma Escola de Qualidade. 

 

 

5.2. Divulgação 
 

O Projeto Educativo do Agrupamento será divulgado: 

- na página do Agrupamento; 

- nas reuniões de conselho pedagógico, departamento, diretores de turma; 

- nas reuniões com delegados de turma; 

- nas reuniões com os assistentes técnicos e operacionais; 

- nas Bibliotecas Escolares; 

- nas reuniões com os representantes dos pais/encarregados de educação. 

- nas reuniões com o conselho consultivo; 
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6. Considerações finais 

 

 Este documento pretende assumir-se como um projeto de Escola aglutinadora, orientado 

por objetivos claros, com uma construção participada e expressão de uma “cultura própria”, 

favorável a uma vontade de, perante as dificuldades, fazer mais e melhor. Para isso, é fundamental 

que se criem sinergias positivas entre a comunidade educativa restrita (Alunos, Docentes, Técnicos 

Especializados, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Operacionais) e a comunidade mais 

alargada: Pais/EE, capazes de intervir e de influenciar os seus educandos a valorizar a Escola, as 

autarquias, as IPSS e todas as entidades e os serviços do Concelho. 

Saber quem somos e de onde vimos favorecerá o enraizamento, o crescimento e a nossa 

afirmação enquanto Escola de referência a caminho da Qualidade e da Excelência.  

Face aos ventos de mudança, a Escola em Arganil deverá continuar a ser o centro educativo 

da sua gente, que sabe desafiar atempadamente o futuro, reunindo à sua volta todas as pessoas de 

boa vontade para poder também preparar as crianças e os alunos para os reptos da vida, sem 

esquecer que o percurso escolar do aluno é feito pelo próprio sujeito, sem o qual a Escola não tem 

sentido. 
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7. Anexos 

 
Metas Internas para 2016/2019 

 

1.º Ciclo 

A
n

o
 d

e 

Es
co

la
ri

d
ad

e
 

Disciplina 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

2.º 
Ano 

Português 94 – 96  96 – 98  98 – 100  

Matemática 93 – 95  95 – 98  98 – 100  

Estudo do Meio 100  100  100  

Expressões 100  100  100  
 

3.º 
Ano 

Português 99 – 100  100  100  

Matemática 96 – 98  98 – 100  100  

Estudo do Meio 100  100  100  

Expressões 100  100  100  

Inglês 85 – 88  86 – 89  87 – 90  
 

4.º 
Ano 

Português 100 65 – 68 100 68 – 70 100 70 – 72 

Matemática 96 – 98 57 – 60 98 – 100 60 – 63 100 63 – 65 

Estudo do Meio 99 – 100 77 – 80 100 80 – 83 100 83 – 85 

Expressões 100  100  100  

Inglês 84 – 87  85 – 88  86 – 89  
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2.º Ciclo 

A
n

o
 d

e 
Es

co
la

ri
d

ad
e

 
Disciplina 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

5.º 
Ano 

Português 75 – 78  76 – 79  77 – 80  

Inglês 84 – 87  85 – 88  86 – 89  

Hist. Geog. Port. 95 – 99 0 – 2 96 – 100 1 – 3 97 – 100 2 – 4 

Matemática 63 – 68  64 – 69  65 – 70  

Ciências. Nat. 88 – 93  89 – 94  90 – 95  

Educ. Visual 70 – 80  70 – 81  70 – 82  

Ed. Tecnológica 70 – 80  70 – 81  70 – 82  

Educ. Musical 60 – 80  60 – 81  60 – 82  

Educ. Física 96 – 97  97 – 98  98 – 99  

EMRC 98 – 100 0 – 2 99 – 100 1 – 3 100 2 – 4 
 

6.º 
Ano 

Português 71 – 74  72 – 75  73 – 76  

Inglês 79 – 82  80 – 83  81 – 84  

Hist Geog. Port. 95 – 99 0 – 2 96 – 100 1 – 3 97 – 100 2 – 4 

Matemática 54 – 59  55 – 60  56 – 61  

Ciências. Nat. 86 – 91  87 – 92  88 – 93  

Educ. Visual 90 – 95  91 – 99  91 – 99  

Ed. Tecnológica 91 – 95  92 – 95  93 – 95  

Educ. Musical 100 60 – 80 100 60 – 81 100 60 – 82 

Educ. Física 96 – 97  97 – 98  98 – 99  

EMRC 98 – 100 0 – 2 99 – 100 1 – 3 100 2 – 4 
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3.º Ciclo 
A

n
o

 d
e 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e 

Disciplina 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

7
.º

 A
n

o
 

Português 61 – 66  63 – 68  65 – 70  

Inglês 68 – 72  69 – 73  70 – 74  

Francês 75 – 80  76 – 81  77 – 82  

História 89 – 93 0 – 2 90 – 94 1 – 3 91 – 95 2 – 4 

Geografia 92 – 96 0 – 2 93 – 97 1 – 3 94 – 98 2 – 4 

Matemática 48 – 52  49 – 53  50 – 54  

Ciências Nat. 80 – 85  85 – 90  90 – 95  

Física -Química 80 – 85  80 – 85  80 – 85  

Educ. Visual 60 – 75  60 – 85  60 – 85  

Ed. Tecnológica 100 75 – 80 100 78 – 83 100 80 – 85 

TIC 93 – 97  94 – 98  95 – 99  

Educ. Física 94 – 95  95 – 96  96 – 97  

EMRC 98 – 100 0 – 2 99 – 100 1 – 3 100 2 – 4 
 

8
.º

 A
n

o
 

Português 71 – 76  73 – 78  75 – 80  

Inglês 80 – 84  81 – 85  82 – 86  

Francês 75 – 80  76 – 81  77 – 82  

História 90 – 94 0 – 2 91 – 95 1 – 3 92 – 96 2 – 4 

Geografia 93 – 97 0 – 2 94 – 98 1 – 3 95 – 99 2 – 4 

Matemática 51 – 55  52 – 56  53 – 57  

Ciências Nat. 85 – 90  90 – 95  95 – 100  

Física -Química 85 – 90  85 – 90  85 – 90  

Educ. Visual 60 – 75  60 – 85  60 – 85  

TIC 89 – 93  90 – 94  91 – 95  

Educ. Física 94 – 95  95 – 96  96 – 97  

EMRC 98 – 100 0 – 2 99 – 100 1 – 3 100 2 – 4 
 

9
.º

 A
n

o
 

Português 72 – 75  73 – 76  74 – 77  

Inglês 79 – 83  80 – 84  81 – 85  

Francês 80 – 85  81 – 86  82 – 87  

História 94 – 98 0 – 2 95 – 99 1 – 3 96 – 100 2 – 4 

Geografia 96 – 100 0 – 2 97 – 100 1 – 3 98 – 100 2 – 4 

Matemática 51 – 55  52 – 56  53 – 57  

Ciências Nat. 85 – 90  90 – 95  95 – 100  

Física -Química 83 – 88  83 – 88  83 – 88  

Educ. Visual 70 – 75  78 – 85  78 – 85  

Educ. Física 94 – 95  95 – 96  96 – 97  

EMRC 98 – 100 0 – 2 99 – 100 1 – 3 100 2 – 4 
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Secundário 
A

n
o

 d
e 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e 

Disciplina 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de  
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

1
0

.º
 A

n
o

 

Português 65 – 70  67 – 72  68 – 75  

Inglês 85 – 88 26 – 30 86 – 89 27 – 31 87 – 90 28 – 32 

Filosofia 85 – 89  86 – 90  87 – 91  

Ed. Física 92 – 93  93 – 94  94 – 95  

Matemática A 62 – 66  63 – 67  64 – 68  

História A 72 – 76  73 – 77  74 – 78  

Desenho A 80 – 85  90 – 95  95 – 98  

Biol. e Geologia 70 – 75  75 – 80  80 – 85  

Físic. e Química A 64 – 69  64 – 69  64 – 69  

Geom. Descrit. A 70-77  75-80  80 – 85  

Matemática B 68 – 72  69 – 73  70 – 74  

Geografia A 80 – 84  81 – 85  82 – 86  

Alemão 75 – 80 43 – 47 76 – 81 44 – 48 77 – 82 45 – 49 

EMRC 98 – 100  99 – 100  100 2 – 4 
 

1
1

.º
 A

n
o

 

Português 75 – 80  77 – 82  78 – 85  

Inglês 87 – 90 27 – 31 88 – 91 28 – 32 89 – 92 29 – 33 

Filosofia 90 – 94  91 – 95  92 – 96  

Ed. Física 92 – 93  93 – 94  94 – 95  

Matemática A 71 – 75  72 – 76  73 – 77  

História A 89 – 93  90 – 94  91 – 95  

Desenho A 80 – 85  90 – 95  95 – 98  

Biol. E Geologia 80 – 85  85 – 90  90 – 95  

Físic. e Química A 58 – 63  58 – 63  58 – 63  

Geom. Descrit. A 80 – 85  84-89  86-91  

Matemática B 70 – 74  71 – 75  72 – 76  

Geografia A 98 – 100  99 – 100  100 2 – 4 

Alemão 78 – 82 27 – 32 79 – 83 28 – 33 80 – 84 29 – 34 

EMRC 98 – 100  99 – 100  100 2 – 4 
 

1
2

.º
 A

n
o

 

Português 85 – 90  87 – 92  88 – 95  

Inglês 100 75 – 80 100 80 – 83 100 83 – 85 

Ed. Física 92 – 93  93 – 94  94 – 95  

Matemática A 77 – 81  78 – 82  79 – 83  

História A 80 – 84  81 – 85  82 – 86  

Desenho A       

Biologia 100 80 – 85 100 85 – 90 100 90 – 95 

Física 95 – 100 70 – 75 95 – 100 70 – 75 95 – 100 70 – 75 

Química 95 – 100 70 – 75 95 – 100 70 – 75 95 – 100 70 – 75 

Psicologia B 98 – 100  99 – 100  100 2 – 4 

EMRC 98 – 100  99 – 100  100 2 – 4 
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Alunos com Currículo Específico Individual 

Ciclo de 
Escolaridade 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

Meta 
Sucesso 

% 

Meta de 
Qualidade  

%  

1.º Ciclo  100 30 – 40 100 33 – 45 100 36 – 50 

2.º Ciclo 100 30 – 40 100 33 – 45 100 36 – 50 

3.º Ciclo  100 30 – 40 100 33 – 45 100 36 – 50 

Secundário 100 30 – 40 100 33 – 45 100 36 – 50 

 

Meta de qualidade – atendendo à variabilidade do número de alunos na educação especial e à meta 

definida no Projeto Educativo para esta tipologia de alunos definiu-se como critério: alunos que 

tenham obtido classificações de Bom ou Muito Bom por docentes de educação especial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Metas para as Bibliotecas Escolares das EB1 

 
Domínio A. Currículo, literacias e aprendizagem  

1. Reforçar a articulação entre a biblioteca e o trabalho na sala de aula, através do trabalho 
transversal das literacias constantes do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar numa 
turma de 1.º ciclo, em duas escolas diferentes do Agrupamento.  

Atividades:  
- Realização de trabalhos ao nível das disciplinas, em articulação com a Equipa da BE  

 
 

Domínio B. Leitura e literacia:  

2. Manter os índices de leitura domiciliária nas EB1.  

Atividades:  
Manter as atividades atualmente desenvolvidas pelo SABE e pela professora bibliotecária: 
Hora do Conto; Projeto SOBE etc.  

 
 

Domínio C Projetos e parcerias:  

3. Realização de pelo menos 3 ações de formação dirigidas aos pais, encarregados de educação e 
famílias, de todos os ciclos de ensino, procurando envolver entre 5 e 10% deste público.  

Atividades:  
- Realização de sessões nas Bibliotecas Públicas, em parceria com o PES, Centro de Saúde e 
outras entidades, dirigidas às famílias/Encarregados de educação sobre as seguintes temáticas:  

 Saúde  

 Insucesso Escolar  

 Dependências  
 
 

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar:  

4. Desenvolver a circulação da documentação/informação no âmbito do agrupamento e a nível 
concelhio, através da obtenção do Cartão Único por todos os alunos e professores, até 2019.  

Atividades:  
- Fazer Formação de utilizadores, na BE, para alunos, ao longo do ano 
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Metas para as Bibliotecas Escolares – 2.º E 3.º Ciclos e Secundário 
 

Domínio A. Currículo, literacias e aprendizagem  

1. Reforçar a articulação entre a biblioteca e o trabalho na sala de aula, através do trabalho 
transversal das literacias constantes do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar nas turmas 
do 5.º e 6.º anos, implicando pelo menos 3 docentes em cada turma.  

Atividades:  
- Realização de trabalhos ao nível das disciplinas, em articulação com a Equipa da BE;  
- Realização de atividades no âmbito do projeto Ler+ Mar, nos 5.º e 6.º ano de escolaridade;  
 

 

Domínio B. Leitura e literacia  

2. Aumentar os índices de leitura domiciliária nas Escolas do 2.º e 3.º Ciclo e na Secundária, entre 
2% a 3%  

Atividades:  
- Criação de um Clube de Leitura para as turmas do 2.º Ciclo – a realizar no Apoio ao Estudo/ou 
noutra hora a destinar, pode ser no português, mas com proposta de requisição domiciliária. 
(leitura de prazer). 
- Visita das turmas à Biblioteca com o professor de Português, quinzenalmente, para fazer 
requisição domiciliária.  
- Participação no CNL. 
- Visita das turmas da ESA no início do ano letivo e ao longo do ano, com o professor de 
Português, para formação de utilizadores/requisição domiciliária; 

 

 

Domínio C. Projetos e parcerias  

3. Realização de pelo menos 3 ações de formação dirigidas aos pais, encarregados de educação e 
famílias, procurando envolver entre 5 e 10% deste público.  

Atividades:  
- Realização de sessões nas Bibliotecas Públicas, em parceria com o PES, Centro de Saúde e 
outras entidades, dirigidas às famílias/Encarregados de educação sobre as seguintes temáticas:  

 Saúde;  

 Insucesso Escolar;  

 Dependências. 
 
 

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar  

4. Desenvolver a circulação da documentação/ informação no âmbito do agrupamento e a nível 
concelhio, através da obtenção do Cartão Único por todos os alunos e professores, até 2019.  

Atividades:  
- Fazer formação no âmbito da utilização do portal para alunos e professores ao longo do ano;  
- Fazer Formação de utilizadores no âmbito da disciplina de português, para alunos, ao longo do ano.  
- Incluir na equipa da BE 1 elemento de cada departamento. 
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