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1. INTRODUÇÃO 

 

Este projeto educativo pretende ser o documento de referência que, além de refletir a 

identidade do Agrupamento de Escolas de Cascais, consagra a sua orientação educativa.  

A recente constituição do agrupamento e as mudanças na liderança de topo e nas 

estruturas intermédias requerem, de toda a comunidade educativa, um esforço 

acrescido na construção coletiva de um clima positivo de trabalho, em prol da boa 

prestação do serviço educativo. 

O presente documento decorre quer da necessidade de cumprimento dos normativos 

legais, designadamente do estabelecido no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

artigo 9.º, alínea a), quer da necessidade de promover, nos próximos três anos, a 

harmonização do funcionamento e das práticas das diferentes escolas, salvaguardadas 

as suas especificidades. 

Fundamentado nas áreas de intervenção constantes do projeto educativo de 2014-2017, 

bem como em todos os documentos estruturantes do agrupamento (Plano Anual de 

Atividades, Regulamento Interno e Observatório de Qualidade), este projeto educativo 

pretende criar condições para a melhoria da função primordial da instituição, enquanto 

estabelecimento de ensino público, a saber: a oferta das melhores oportunidades de 

educação a todas as crianças, assegurando o pleno florescimento dos seus talentos e das 

suas capacidades individuais e o desenvolvimento de competências que as qualifiquem 

adequadamente para o futuro.  

A crescente procura das escolas que integram o agrupamento deve constituir a principal 

causa de mobilização de toda a comunidade educativa, garantindo-se que à procura 

corresponde a oferta esperada e que todas as famílias encontram resposta para as suas 

necessidades educativas. A qualidade de tal resposta mede-se na capacidade da escola 

para assegurar que as desigualdades socioeconómicas das famílias não se reproduzem 

em desigualdades de desempenho escolar ou de expectativas dos seus filhos.   

 Ainda que conscientes do muito que falta fazer em prol do enriquecimento pessoal das 

alunas e dos alunos, não deixamos de estar conscientes de tudo o que, nas últimas 

décadas, se alcançou graças à dedicação, ao trabalho e ao entusiasmo, diariamente 

demonstrados, do pessoal docente e não docente e de toda a comunidade educativa. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

2.1. A ESCOLA E O SEU CONTEXTO  

Situado a ocidente do estuário do Tejo, entre a serra de Sintra e o oceano Atlântico, o 

território ocupado pelo concelho de Cascais é limitado a norte pelo concelho de Sintra, 

a sul e a ocidente pelo oceano, e a oriente pelo concelho de Oeiras.  

A Escola Secundária de Cascais, sede do Agrupamento de Escolas de Cascais, localiza-se 

na União de Freguesias de Cascais e Estoril, situada a sudoeste do concelho, cotejando a 

sul e a oeste o oceano Atlântico, e a nordeste a freguesia de Alcabideche.  

Constituída em 2013, no âmbito da reforma administrativa nacional, a União de 

Freguesias de Cascais e Estoril é a terceira do concelho em área territorial. Trata-se de 

uma freguesia urbanizada, em que predominam as atividades do sector terciário 

(80,8%). A sua localização geográfica privilegiada e as suas características climáticas 

conferem-lhe uma vocação turística tradicional e amplamente reconhecida, como vila 

piscatória e como destino cultural e de veraneio. Embora tendo uma identidade própria, 

independente da capital do país, a União de Freguesias de Cascais e Estoril desempenha 

igualmente funções residenciais suburbanas relativamente a Lisboa. Essas funções 

devem-se às acessibilidades existentes e às relações, definidas por uma pendularidade 

motivada por trabalho e estudo, que os seus habitantes mantêm com a capital. 

A região é considerada como habitada por famílias socialmente favorecidas, para isso 

contribuindo as características descritas. Contudo, a população distribui-se por todas as 

classes socioeconómicas, e a população escolar do agrupamento provém de meios 

socioeconómicos contrastantes. 

Considerando as áreas de influência dos territórios educativos, o agrupamento dá 

resposta a alunas e alunos da União de Freguesias de Cascais e Estoril, da freguesia de 

Alcabideche e da freguesia de Colares (Sintra), entre outras. 

A unidade orgânica Agrupamento de Escolas de Cascais foi constituída a 28 de junho de 

2012, dando cumprimento ao Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril, que enquadra o 

processo de consolidação da reorganização da rede escolar pública do Ministério da 

Educação e Ciência, permitindo o adequado planeamento da rede de agrupamentos na 

área de jurisdição da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

A Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas de Cascais tomou posse 

a 3 de julho de 2012, no auditório dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, 

tendo o agrupamento passado a agregar os seguintes estabelecimentos: 
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 Jardim de Infância da Torre (JI Torre) 

 Escola Básica n.º 1 da Aldeia de Juso (EBAJ) 

 Escola Básica Branquinho da Fonseca com Jardim de Infância (EBBF com JI) 

 Escola Básica da Areia-Guincho com Jardim de Infância (EBAG com JI) 

 Escola Básica de Cascais — 2.º e 3.º ciclos (EBC) 

 Escola Secundária de Cascais (ensino diurno e noturno) — sede do agrupamento 

(ESC) 

 

Nos últimos anos, os estabelecimentos começaram a cultivar um sentimento de 

pertença a uma unidade de ensino, embora mantenham a sua diversidade e 

heterogeneidade.  

 

Com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, foram realizadas intervenções em todas as 

escolas do primeiro ciclo. Foram também feitas intervenções na Escola Básica de 

Cascais. Na escola sede do agrupamento, foram solucionadas algumas situações mais 

prementes, embora estejam diagnosticadas outras intervenções de fundo necessárias.  

 

Em 2016/2017, a direção do agrupamento estabeleceu protocolos que permitem a 

utilização dos espaços da escola por entidades externas. Manteve-se o esforço de 

apetrechamento das escolas, de modo a permitir a diversificação das práticas letivas e 

de enriquecimento curricular. 

 

 

Localização das escolas do Agrupamento de Escolas de Cascais — Distâncias aproximadas, em km, relativamente à escola sede 
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2.2. ANÁLISE DIAGNÓSTICA 

2.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O agrupamento dispõe de instalações e de equipamentos diversos, distribuídos pelas 

diversas unidades orgânicas, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta.  

ESCOLAS 

 JI Torre EBAJ EBBF  EBAG  EBC ESC 

Número de salas de 

aula 
2 4 7 6 36 

27 
+ 

3 laboratórios 

Número de edifícios 1 1 3 1 7 21 

Espaço polivalente ou 

Pavilhão desportivo 
 -----     

Refeitório       

Bar ----- ----- ----- -----   

Biblioteca ou 

Ludobiblioteca 
-----      

Jardim de Infância  -----   ----- ----- 

Campo de jogos ou 

espaços exteriores 
      

Unidade de Ensino 

Estruturado 
----- -----  -----  ----- 

Sala de Atividades 

Funcionais 
----- ----- ----- -----   

 

2.2.2. COMUNIDADE EDUCATIVA 

Corpo Docente 

Em junho de 2017, o corpo docente era constituído por 156 docentes, sendo que 101 

(65%) pertenciam ao quadro do Agrupamento de Escolas de Cascais e 18 pertenciam a 

quadros de zona pedagógica. Exerciam ainda funções na escola 37 professores 

contratados, como se verifica no Quadro I.  
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Quadro I 

Pessoal Docente — Situação Profissional (junho de 2017) 

Docentes do Quadro do Agrupamento 101 

Docentes de Quadros de Zona Pedagógica 18 

Docentes Contratados 37 

TOTAL 156 

 

O corpo docente distribuía-se por faixas etárias e por tempo de serviço (antiguidade), 

de acordo com o Quadro II.  

Quadro II 

Idade (*) / Antiguidade (junho de 2017) 

Antiguidade 

 Idade 
Até 4 anos Entre 5 e 9 anos Entre 10 e 19 anos Entre 20 e 29 anos 30 ou mais anos Total 

Entre 30 e 40 anos 14 4 6 0 0 24 

Entre 41 e 50 anos 6 2 27 13 0 48 

Entre 51 e 60 anos 2 1 3 35 26 67 

Mais de 60 anos 0 1 0 1 15 17 

Total 22 8 36 49 41 156 

(*) Idade calculada por referência a 31/12/2017 

 

Corpo Não Docente 

Em junho de 2017, o corpo não docente era constituído por 52 elementos, distribuídos 

de acordo com o Quadro III.  

Quadro III 

Pessoal Não Docente — Vínculo/Categoria (junho de 2017) 

Técnica Superior (Psicóloga) 1 

Coordenador Técnico 1 

Assistentes Técnicos 8 

Encarregado Operacional 1 

Assistentes Operacionais 41 
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Corpo Discente 

No ano letivo de 2016/2017, frequentaram a escola 1598 alunos em vários tipos 

de ensino ou modalidades de educação e formação: 

 9,4% na educação pré-escolar 

 46,8% no ensino básico regular 

 31,2% nos cursos científico-humanísticos regulares 

 1,6% no curso profissional 

 3,4% em cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 4,3% em cursos de ensino recorrente  

 3,3% em cursos de Português para Falantes de Outra Língua (PFOL) 

 um aluno frequentou a escola num programa de intercâmbio (AFS) 

Os alunos encontravam-se distribuídos pelas diversas escolas do agrupamento, de acordo 

com o Quadro IV. 

Quadro IV 

Número de alunos por ciclo/curso/modalidade/escola (junho de 2017) 

Educação pré-escolar 

JI Torre 49 

EBBF 49 

EBAG 53 

TOTAL 151 

Ensino Básico — 1.º ciclo 

EBBF 98 

EBAG  101 

EBAJ 102 

TOTAL 301 

Ensino Básico EBC 

2.º ciclo 156 

3.º ciclo 291 

TOTAL 447 

Ensino Secundário 

ESC 

Cursos científico-humanísticos 498 

Curso profissional 25 

Ensino recorrente 68 

Outras modalidades 

EFA 55 

PFOL 52 

AFS 1 

 TOTAL 699 

Número total de alunos que frequentaram o agrupamento no ano 
letivo de 2016/2017 

1598 
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No agrupamento matricularam-se alunos de várias nacionalidades estrangeiras, como se 

observa no Quadro V. 

Quadro V 

Alunos de Nacionalidades Estrangeiras N.º de alunos 

África do Sul, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné–Conacri, 
Moçambique, Zimbabué 

38 

Brasil  100 

Alemanha, Espanha, França, Grécia, Holanda, Moldávia, Noruega, Reino 
Unido, Roménia, Rússia, Suíça, Ucrânia  

50 

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, México, Venezuela 11 

China, Líbano, Síria 4 

Estados Unidos 2 

Total  205 

 

Ação Social Escolar (ASE) 

A Ação Social Escolar integra-se nos Serviços Administrativos da Escola (SAE). 

No ano letivo de 2016/2017, a ASE apoiou 51,0% dos alunos da educação pré-escolar, 

43,9% dos alunos do 1.º ciclo, 41,8% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, e 17,4% dos alunos 

do ensino secundário (cursos científicos-humanísticos regulares e curso profissional), de 

acordo com o Quadro VI.  

Quadro VI 

Número de alunos subsidiados por ciclo ou por tipo de ensino (2016/2017) 

Ano de escolaridade / tipo de ensino 

Alunos 

Escalão 
TOTAL % (*) 

A B 

Educação  

pré-escolar 

JI Torre 23 9 32 65,3% 

EBBF 21 5 26 53,1% 

EBAG 7 12 19 35,8% 

Total 51 26 77 51,0% 

1.º ciclo 

EBBF 50 17 67 68,4% 

EBAG 15 13 28 27,7% 

EBAJ 21 16 37 36,3% 

Total 86 46 132 43,9% 

2.º ciclo 
EBC 

54 20 74 47,4% 

3.º ciclo 74 39 113 38,8% 

Cursos CCH 
ESC 

44 36 80 16,1% 

Curso profissional 9 2 11 44% 

 PERCENTAGEM TOTAL DE ALUNOS — 30,1% (em 1422 alunos — ensino diurno) 

(*) % de alunos subsidiados (calculada em relação ao total de alunos em cada ciclo ou tipo de ensino) 
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Departamento de Educação Especial (DEE) 

O Departamento de Educação Especial tem 11 docentes, todos com formação específica 

na área da Educação Especial (grupo 910). Estes docentes trabalham em articulação 

com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), com os docentes dos conselhos de 

turma/de docentes (das turmas que têm alunos com necessidades educativas especiais 

de caráter permanente) e com os técnicos do CRI-CERCICA (instituição com a qual o 

agrupamento estabeleceu um protocolo). 

O agrupamento dispõe de duas unidades de ensino estruturado (UEE), uma do 1.º ciclo e 

outra dos 2.º e 3.º ciclos, e de duas salas de atividades funcionais (SAF), uma dos 2.º e 

3.º ciclos e outra do ensino secundário. 

O departamento propõe e acompanha, nos planos organizativo, pedagógico e didático, 

medidas promotoras da inclusão, da melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo 

dos alunos com necessidades educativas especiais, constantes do Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro.  

No ano letivo de 2016/2017, o departamento apoiou 135 alunos, de acordo com o 

Quadro VII. 

Quadro VII 

Alunos com NEE de caráter permanente (2016/2017) 

Ciclo/tipo de ensino Ano de escolaridade Número de alunos 
Percentagem de 

alunos por ciclo/tipo 

Educação pré-escolar  6 4,5% 

1.º ciclo (ensino básico) 

1.º 5 

11,6% 
2.º 11 

3.º 8 

4.º 11 

2.º ciclo (ensino básico) 
5.º 11 

17,9% 
6.º 17 

3.º ciclo (ensino básico) 

7.º 16 

12,9% 8.º 11 

9.º 10 

Ensino secundário 

10.º 12 

6,5% 11.º 13 

12.º 7 

Curso profissional  0 ----- 

Ensino recorrente  2 1,9% 

EFA  1 1,9% 

TOTAL  135 9% 
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Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

O SPO é um serviço técnico-pedagógico que articula com as estruturas de orientação 

educativa da escola e com outros serviços, destacando-se a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Cascais (CPCJC), os técnicos de saúde e os técnicos da segurança 

social. O seu principal objetivo é promover condições que assegurem a integração 

escolar e social dos alunos e que facilitem a sua transição para a vida ativa. 

O serviço desenvolve a sua ação em todas as unidades orgânicas do agrupamento, sendo 

três os domínios considerados para a sua intervenção: o apoio psicopedagógico a alunos 

e a professores, o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade 

educativa e a orientação escolar e profissional. 

 

Associações de Pais 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação gozam de autonomia na elaboração 

e aprovação dos respetivos estatutos e na eleição dos seus corpos sociais. A sua 

participação ainda não é efetiva em todas as escolas do agrupamento, desejando a 

comunidade educativa melhorar, num futuro próximo, a dinamização desta 

personalidade jurídica de direito associativo. As associações em funcionamento são as 

das seguintes escolas: 

 Escola Básica n.º 1 da Aldeia de Juso 

 Escola Básica Branquinho da Fonseca 

 Escola Básica de Cascais 

 Escola Secundária de Cascais 

 

Associações de Estudantes 

A representação das alunas e dos alunos tem sede na escola secundária, e aí tem a 

Associação de Estudantes desenvolvido as suas atividades.  

No âmbito da educação cívica e para a participação democrática, deseja-se que as 

associações tenham um papel ativo na vida da escola, em modelos ajustados à idade dos 

estudantes. 

Essa participação tem lugar quer em atividades de natureza lúdica, como a organização 

e a promoção de festividades, quer em órgãos com competências para tomar decisões 

no campo educativo.  
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2.2.3. OFERTA FORMATIVA 

No Quadro VIII apresenta-se a oferta formativa do agrupamento.  

Quadro VIII 

Oferta formativa 

Educação pré-escolar 

Ensino básico 
Iniciação à Programação no 1.º 

ciclo do EB 
PCA no 3.º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino diurno 

Cursos Científico- 
-Humanísticos (CCH) 

Ciências e Tecnologias 

Ciências Socioeconómicas 

Línguas e Humanidades 

Artes Visuais 

Cursos Profissionais 

Técnico de Marketing 

Técnico de Organização de 
eventos 

Ensino noturno 

CCH — Ensino 
Recorrente 

Línguas e Humanidades 

EFA Certificação Escolar 

PFOL — Português para falantes de outras línguas 

Línguas estrangeiras nos cursos regulares: Francês, Alemão e Espanhol  

 

Clubes e Projetos 

O agrupamento disponibiliza aos alunos a possibilidade de frequentarem os clubes e 

projetos apresentados no Quadro IX. 

Quadro IX 

Clubes e projetos 

Aeromodelismo Eco-horta 

Clube Europeu Formação Artística 

Desporto Escolar   Jornal/Newsletter 

Educação para a Saúde  Literacia Financeira 

Escola e Cidadania Projeto «Envolve-te» 

Rádio Escolar E.M.A. 
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Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoios Educativos 

Em todas as escolas do 1.º ciclo são oferecidas Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC), de frequência gratuita e facultativa. As atividades são garantidas pelos seguintes 

parceiros: Grupo Desportivo Recreativo e Cultural da Chesol, na EBAJ, e União de 

Freguesias de Cascais e Estoril, na EBBF e na EBAG. 

Nas interrupções letivas, a oferta de atividades no âmbito da Componente de Apoio à 

Família (CAF) é garantida pelos mesmos parceiros, mediante pagamento. 

As Atividades de Apoio e Animação à Família (AAAF), disponibilizadas em todos os 

jardins de infância às crianças em educação pré-escolar, requerem pagamento de 

acordo com o escalão da ASE.  

Além dos apoios pedagógicos personalizados (APP) para alunos com NEE, o agrupamento 

disponibiliza apoios educativos em todos os ciclos e níveis de ensino (básico e 

secundário). 

 

2.2.4. RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

No agrupamento verifica-se ainda um grande envolvimento das estruturas autárquicas, 

em conformidade com a lei e com o espírito da progressiva descentralização das 

responsabilidades e dos serviços educativos. Os responsáveis dos dois níveis do poder 

autárquico — município e freguesia — assumem um papel facilitador em diversos aspetos 

da vida do agrupamento, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade do 

serviço educativo. 

Regista-se ainda a aposta na colaboração com outras organizações de âmbito local, 

particulares e associativas, com ou sem fins lucrativos, destacando-se empresas ativas 

no concelho. Estas organizações, pelos seus saberes, pelos recursos de que dispõem e 

pelas suas dinâmicas (menos constrangidas do ponto de vista burocrático), constituem 

uma excelente oportunidade de abertura das escolas ao meio e ao aproveitamento dos 

recursos. 

Parcerias e Protocolos 

O agrupamento estabeleceu as seguintes parcerias com entidades externas: 

Câmara Municipal de Cascais 

Associação Empresarial de Cascais 

Centro de Saúde de Cascais 

Academia de Psicologia e Teatro 
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Grupo Dramático e Sportivo de Cascais 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais 

(CERCICA) 

Centro Hípico D. Carlos 

Fundação Calouste Gulbenkian — Projeto EMA (Estímulo à Melhoria das 

Aprendizagens)  

Gabinete de Orientação no Endividamento dos Consumidores (GOEC) 

No âmbito dos estágios dos cursos profissionais, foram sendo estabelecidas parcerias 

com várias empresas ativas no concelho. 

 

2.2.5. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Apresentam-se as taxas de sucesso do agrupamento, comparando-as com as nacionais, 

em cada ano de escolaridade (informação constante do MISI - sistema de informação 

onde são recolhidos dados da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

das escolas públicas tuteladas pelo Ministério da Educação e Ciência). 

Apresentam-se os resultados obtidos nas disciplinas de Português e de Matemática em 

todos os ciclos de ensino. 

Também se apresentam os resultados das disciplinas que, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e no ensino secundário, evidenciam uma taxa de insucesso com valor igual ou 

superior a 20 por cento em, pelo menos, um dos anos de escolaridade. 

 

Quadro X — Comparação das taxas de sucesso do agrupamento (Unidade Orgânica — UO) 

com as taxas de sucesso nacionais, por ano de escolaridade/tipo de ensino 

 

Quadro X 

Agrupamento de Escolas de Cascais — 2016/2017 (*) 

Ensino/Modalidade/Ano/Tipo Taxa de Sucesso  

      Da UO Nacional 

Educação pré-escolar 100,0% 99,98% 

Ensino básico 
  

  
1.º ano 100,0% 100.0 % 

  
2.º ano 90,14% 92.0 % 

  
3.º ano 98,63% 97.8 % 

  
4.º ano 100,0% 98.0 % 
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5.º ano 83,33% 93.3 % 

  
6.º ano 82,65% 93.9 % 

  
7.º ano 85,0% 87.8 % 

  
8.º ano 89,29% 92.9 % 

  
9.º ano 89,34% 92.0 % 

Ensino secundário 
  

  
10.º ano 84,36% 84.6 % 

  
11.º ano 84,25% 90.8 % 

  
12.º ano 59,75% 69.3 % 

 
Ensino recorrente 86,36% 69,2% 

 
Ensino profissional 100,0% 90,57% 

 
EFA 100,0% 82,43% 

(*) Fonte: MISI 

 

 

 

Quadro XI — Taxa de insucesso em Português e Matemática, no 1.º ciclo, e em 

Português, Matemática, Inglês e História e Geografia de Portugal (HGP), no 2.º ciclo 

 
Quadro XI 

 

 (**) Fonte: INOVAR 

 

 

Insucesso nos 1.º e 2.º ciclos (2016/2017) (**) 

 Português Matemática Inglês HGP 

1.º ano 7,50% 6,25%   

2.º ano 12,33% 10,96%   

3.º ano 1,37% 2,74%   

4.º ano 1,39% 4,17%   

5.º ano 19,23% 31,37% 23,53% 23,08% 

6.º ano 21,65% 22,68% 31,96% 15,46% 
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Quadro XII — Taxa de insucesso em Português, Matemática, Francês e Físico-Química, no 

3.º ciclo (classificações de frequência) 

 
Quadro XII 

(**) Fonte: INOVAR 

 

 
 
Quadro XIII — Taxa de insucesso nas disciplinas do ensino secundário com valor superior 
ou igual a 20 por cento em pelo menos um dos anos de escolaridade (classificações de 
frequência) 

Quadro XIII 

(**) Fonte: INOVAR 

 

Insucesso no 3.º ciclo (2016/2017) (**) 

 Português Matemática Francês Físico-Química 

7.º ano 12,50% 38,75% 25,00% 18,75% 

8.º ano 19,28% 51,81% 21,43% 30,00% 

9.º ano 15,13% 50,00% 6,73% 35,58% 

Insucesso no ensino secundário (2016/2017) (**) 

 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Português  26,32% 31,65% 20,66% 

Matemática A  34,00% 39,13% 21,35% 

História A  43,40% 2,78% 13,89% 

Física e Química A 26,39% 28,07%  

Geometria Descritiva A 21,05% 10,00%  

Biologia e Geologia 22,22% 16,13%  

História B 27,27% 5,00%  

História e Cultura das Artes 30,00% sem alunos inscritos  
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Quadro XIV — Comparação dos valores da Unidade Orgânica (UO) com os valores 

nacionais da média das classificações de frequência (CF), da média das classificações 

das provas finais (CPF), em nível, da média das classificações das provas finais (CFPp), 

em pontos, em Português e Matemática — 9.º ano 

Quadro XIV 

(**) Fontes: INOVAR e JNE (***) Informação ainda não disponibilizada pelo JNE 

 

 

Quadro XV - Comparação dos valores da Unidade Orgânica (UO) com os valores nacionais 

da média das classificações internas finais (CIF), da média das classificações de exame 

(CE), em pontos, da correlação entre CIF e CE, nas disciplinas com maior número de 

alunos internos, e da percentagem de reprovações 

 

Quadro XV 

Valores do agrupamento vs. valores nacionais — 9.º ano (2016/2017) (**) 

 
CF 

 (em nível) 
CPF 

(em nível) 
CPFp 

(em pontos) 

Português — UO 3,0 2,9 56 

Português — Nacional 3,3 (***) 58 

Matemática — UO 2,5 2,4 42 

Matemática — Nacional 3,1 (***) 53 

Valores do agrupamento vs. valores nacionais — ensino secundário (2016/2017) (**) 

 CIF CE 
Correlação  

CIF-CE 

Percentagem de 
reprovações 

Português — UO 12,7 115 0,7 8,4% 

Português — Nacional 13,4 111 0,67 6% 

Matemática — UO 12,8 113 0,81 12% 

Matemática — Nacional 13,8 115 0,79 13% 

História A — UO 12,5 80 0,67 26% 

História A — Nacional 13,0 103 0,61 12% 
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(**) Fontes: INOVAR e JNE 

2.2.6. INDISCIPLINA 

Foram evidentes, até 2016/2017, inclusive, situações de indisciplina na escola básica. 

Apesar de tais situações estarem identificadas, a sua resolução não foi possível de forma 

imediata, uma vez que envolvia entidades nas áreas da saúde, da ação social e da 

justiça, externas à escola. 

A resolução mais célere dos casos graves ou recorrentes de indisciplina é um aspeto a 

melhorar nos próximos anos, designadamente, nos anos de vigência do projeto 

educativo. 

2.3. POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DO AGRUPAMENTO 

A deteção de potencialidades (internas e externas) e de limitações (internas e externas) 

do agrupamento foi feita a partir da análise dos documentos de avaliação interna e 

externa (produzidos em 2015/2016 e em 2016/2017) e de entrevistas abertas aos atores 

educativos, com destaque para os coordenadores de estabelecimento de ensino, feitas 

em visitas às unidades orgânicas. 

Desenho A — UO 14,1 152 0,67 0% 

Desenho A — Nacional 15,3 134 0,44 0% 

Filosofia — UO 13,6 111 0,43 7% 

Filosofia — Nacional 13,9 107 0,63 6% 

Física e Química A — UO 13,2 84 0,86 23% 

Física e Química A — Nacional 14,1 99 0,8 14% 

Biologia e Geologia — UO 13,2 99 0,85 20% 

Biologia e Geologia — Nacional 14,2 103 0,77 8% 

Geometria Descritiva A — UO 15,1 139 0,81 7% 

Geometria Descritiva A — Nacional 15,1 119 0,72 12% 

Geografia A — UO 12,8 111 0,71 8% 

Geografia A — Nacional 13,3 110 0,62 5% 

Economia A — UO 13,1 118 0,84 6% 

Economia A — Nacional 14,3 121 0,69 4% 
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Pontos fortes  Pontos fracos  

- Dedicação pessoal ao agrupamento do 
corpo não docente (identificação e 
compromisso com a escola e com a 
comunidade, evidentes no discurso e na 
ação) 
 

- Envolvimento dos assistentes operacionais 
na missão educativa, mantendo a 
identidade de «auxiliares de ação 
educativa» 
 

- Elevado número de professores 
experientes e com sólida formação 
científica  
 

- Elevado número de professores residentes 
em Cascais, favorecendo e facilitando a 
relação com a comunidade 

 
- Estabilidade do corpo docente na maior 

parte das unidades orgânicas 
 

- Serviço de Psicologia e Orientação bem 
organizado, interna e externamente 
reconhecido, a funcionar em interação 
com os docentes (nomeadamente, 
diretores de turma e professores do 
ensino especial) 
 

- Professores de educação especial 
experientes, unidades de ensino 
estruturado e salas de atividades 
funcionais bem organizadas, a funcionar 
em rede e em interação com as famílias, 
com os auxiliares de ação educativa, com 
os conselhos de docentes/conselhos de 
turma  
 

- Bibliotecas escolares e ludobibliotecas 
bem organizadas, razoavelmente 
apetrechadas, a funcionar em rede e em 
interação com os docentes (servindo os 
objetivos metodológicos e temáticos dos 
programas disciplinares)  
 

- Espaços exteriores agradáveis, 
tranquilizadores e com dimensões 
adequadas à permanência prolongada em 
ambiente escolar (campos desportivos, 
pátios e áreas ajardinadas ou de bosque) 

- Insuficiente integração vertical das 
unidades orgânicas que compõem o 
agrupamento (evidente quer na reduzida 
comunicação e interação, quer na falta 
de estratégias e planos de ação 
partilhados ou concertados)  
 

- Transição abrupta e insatisfatória (do 
ponto de vista das famílias) do modelo 
das EB (oferecem segurança, proteção e 
vigilância permanente) para o modelo da 
EBC  
 

- Instabilidade do corpo docente na EBC, 
associada a um regime inadequado de 
substituições (incapaz de assegurar quer 
as rotinas escolares quer a progressão 
das aprendizagens) 
 

- Insuficiência de assistentes operacionais 
na EBC, reforçando a perceção de 
insegurança das crianças fora das salas 
de aula 
 

- Indisciplina na EBC, reforçando a imagem 
social negativa da escola e levando à 
saída do agrupamento a meio do 
percurso escolar 
 

- Vetustez das edificações da ES 
(particularmente, dos seus interiores), 
reforçando a imagem de degradação, 
desconforto ou inadequação da unidade 
orgânica 

 

- Vetustez e degradação dos equipamentos 
de apoio ao ensino-aprendizagem na ES 
(muitas salas da escola secundária 
contam apenas com um quadro de giz 
como equipamento funcional)   
 

- Vetustez das instalações sanitárias na 
EBC e na ES  
 

- Insuficiência de pátios cobertos 
(telheiros) nas EB, limitando as 
atividades de recreio tanto nos dias de 
chuva como nos dias de sol intenso 
 

- Insuficiência de aulas de expressão e 
educação físico-motora em regime de 
coadjuvação nas EB  
 

- Inadequação dos serviços das atividades 
de enriquecimento curricular na EBBF e 
na EBAG (serviços dependentes da Junta 
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de Freguesia) 
 

- Perceção negativa do funcionamento 
integrado em agrupamento e resistência 
às mudanças decorrentes dessa 
integração por parte de um elevado 
número de docentes    
 

- Perceção negativa do trabalho 
colaborativo e das práticas de 
monitorização-normalização da atividade 
letiva por parte de um elevado número 
de docentes (são encarados como 
limitativos quer da autoridade quer da 
autonomia docente) 
 

- Insuficiência de trabalho colaborativo e 
de práticas de monitorização-
normalização da atividade letiva 
(designadamente, nos conselhos de 
turma e nos grupos disciplinares)  
 

- Subordinação das estruturas educativas 
centradas no aluno e nas turmas 
(conselhos de turmas) às estruturas 
educativas centradas nos docentes 
(grupos disciplinares e departamentos), 
evidente nas estratégias de construção 
dos planos curriculares de turma 
(frequentemente, os PCT e os PAT 
consistem na soma de iniciativas que 
emanam dos grupos disciplinares e dos 
departamentos) 

 

- Excessiva substituição da comunicação 
pessoal (designadamente, entre as 
famílias e os diretores de turma) pela 
comunicação digital  

 

 

 

Oportunidades Constrangimentos  

- Localização geográfica 
 

- Unidade territorial das seis unidades 
orgânicas que compõem o agrupamento 
(distância máxima à sede: 5,1 km) 
 

- Projetos Fénix e Turma Mais < 
http://www.dge.mec.pt/medidas-de-
promocao-do-sucesso-educativo >  

 
- Programa Cascais Mais Tecnológico (da 

Câmara Municipal de Cascais) 
 
 

- Redução da população em idade escolar 
(com impacto na EBC) 
 

- Elevado número de famílias com adultos 
em migração pendular (exigindo que a 
escola ofereça um serviço pós-letivo 
adequado às famílias que dele 
necessitam) 
 

- Inadequação do serviço de autocarros (os 
autocarros que servem os lugares da 
Areia e da Aldeia de Juso não têm 
paragem na EBC) 
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- Políticas educativas protagonizadas pela 
Câmara Municipal de Cascais < 
http://www.cm-
cascais.pt/area/educacao-0 > e pela 
Junta de Freguesia (União das Freguesias 
de Cascais e Estoril)  
 

- Valores sociais e culturais (da população 
residente) favoráveis ao ensino com 
disciplina, segurança e rotinas.  
 

- Valores, expetativas e objetivos (da 
maior parte das famílias) favoráveis a 
elevados desempenhos escolares (os 
percursos educativos de qualidade são 
encarados como preditores de sucesso 
pessoal e social, e o ensino secundário é 
fundamentalmente considerado 
preparatório do ensino superior) 

- Elevada oferta de estabelecimentos de 
ensino particular  
 

- Elevada atração de estabelecimentos de 
ensino particular  

 
- Perceções sociais (continuamente 

reforçadas pelos meios de comunicação 
social) relativas ao binómio ensino 
público — ensino particular  
 

- Imagem social negativa da EBC 
 

- Heterogeneidade dos grupos sociais 
residentes 
 

 

 

 

Da consideração das potencialidades e das limitações do agrupamento resulta a seguinte 

apreciação global. 

Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

As unidades orgânicas com jardim de infância ou 1.º ciclo do ensino básico oferecem, 

em geral, um serviço educativo que corresponde às necessidades das crianças e das 

famílias. Além de aprendizagens num ambiente regrado e pautado por rotinas bem 

definidas, as escolas oferecem segurança, proteção e vigilância permanente. Entre os 

docentes e os assistentes operacionais há um ambiente de colaboração e há 

convergência de valores educativos.  

As instalações e os equipamentos educativos destas unidades orgânicas são adequados, 

embora a falta de pátios cobertos (telheiros) seja sentida como uma limitação na 

«escola a tempo inteiro». Uma vez que as crianças passam dias inteiros na escola, os 

espaços de recreio tornam-se fundamentais. 

Na Escola Básica Branquinho da Fonseca, os projetos centrados na recuperação pontual 

das aprendizagens (como os projetos Fénix e Turma Mais) são encarados como uma 

oportunidade que o agrupamento não pode desperdiçar. 

Escola Básica de Cascais (2.º e 3.º ciclos) 

A escola apresenta-se, nos contactos com os diferentes atores educativos, como a 

unidade orgânica que exige a intervenção mais urgente. Ainda que a perceção, 

partilhada pelos diferentes atores educativos, de uma escola ameaçada pela indisciplina 
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seja em parte distorcida, exagerada ou falsa, não deixa de ser uma limitação da EBC e 

do agrupamento. Assim, seja no plano dos factos, seja no plano das perceções, é 

necessário mudar o funcionamento e a imagem coletiva da EBC. 

As referências à EBC traduzem as seguintes preocupações partilhadas: indisciplina; 

incapacidade da escola para controlar o comportamento dos alunos sistematicamente 

indisciplinados; instabilidade e falta de assiduidade do corpo docente; regime 

inadequado de substituições; insuficiente presença e intervenção receosa dos 

assistentes operacionais; insuficiente proteção das crianças. Também é frequentemente 

assinalado o contraste entre a segurança oferecida pelas EB e a falta de segurança 

experimentada na EBC. 

A intervenção na EBC terá de ser célere, concertada e firme. Duas ideias devem nortear 

a intervenção: a igualdade de oportunidades é assegurada por aprendizagens de 

qualidade, e não pelo simples acesso aos espaços escolares; todos têm direito a 

frequentar uma escola que assegura aprendizagens de qualidade, e nenhum aluno pode 

pôr em causa o direito a aprender dos outros. 

 

Escola Secundária de Cascais 

Nesta escola, as dificuldades mais evidentes prendem-se com a vetustez das instalações 

e dos equipamentos educativos, apesar da recuperação de algumas salas de aula e dos 

arranjos (nomeadamente, obras de pintura) dos espaços exteriores. Mas outras 

dificuldades, talvez menos evidentes, prendem-se com a insuficiência do trabalho 

colaborativo e das práticas de monitorização-normalização da atividade letiva 

(designadamente, nos conselhos de turma e nos grupos disciplinares). 

Outra dificuldade, referida pelos atores educativos, está associada ao ambiente de 

indisciplina e descontrolo na EBC, que começa a dar sinais de se estender também à 

escola secundária, à medida que os alunos transitam de uma escola para a outra. 

Todavia, na escola secundária, continua a dominar a preocupação dos alunos e das 

famílias com as aprendizagens e com os resultados escolares, designadamente, com a 

preparação para os exames e com as notas de acesso ao ensino superior. Esta 

preocupação constitui uma responsabilidade acrescida para os docentes e para o 

agrupamento e, simultaneamente, uma oportunidade para todos os que encaram a 

escola pública como referência da qualidade do ensino, como lugar de florescimento 

individual e como motor do progresso social. 
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

3.1. MISSÃO 

O Agrupamento de Escolas de Cascais projeta-se enquanto instituição pública de 

escolarização básica de qualidade, que promove o efetivo sucesso educativo dos seus 

alunos, num clima de aprendizagem e de igualdade de oportunidades.  

 

3.2. VISÃO 

O Agrupamento de Escolas de Cascais forma cidadãos para o século XXI, potenciando os 

recursos educativos existentes e pretendendo assumir-se como primeira preferência da 

comunidade em que se insere.  

3.3. VALORES 

A missão e a visão do agrupamento são norteadas pelos valores do respeito por si e pelo 

outro, da responsabilidade pessoal e social, da transparência e do rigor, da capacitação 

e do trabalho, da cultura humanista e integradora de múltiplos saberes, em 

concordância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado 

através do Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho. 

Os valores da tolerância e da inclusão são um imperativo nos sistemas educativos 

desenvolvidos, encarando-se como normais e desejáveis a generalização do acesso à 

escola, o aumento dos anos de escolarização e, sobretudo, o desafio de «educar todos», 

a todos dando uma qualificação desejável.  

Tais valores implicam um aprofundamento da cultura de responsabilidade social, da 

relação do agrupamento com a comunidade e da qualidade organizacional das diversas 

unidades e instâncias. 

Urge refletir sobre o ensino-aprendizagem, sobre a natureza do conhecimento, sobre a 

aquisição e o desenvolvimento de competências e, sobretudo, sobre a importância e o 

dever moral de, neste processo, não deixar ninguém para trás. A escola, como se 

definiu no projeto EMA, financiado pela FCG, é «de todos e para todos». 
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4. PLANO ESTRATÉGICO: ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

A missão do agrupamento é operacionalizada pelos seus documentos estruturantes 

(projeto educativo, projeto curricular, plano anual de atividades, projeto de 

intervenção da direção, regulamento interno, entre outros), destacando-se o projeto 

educativo. Para se saber se a missão está a ser cumprida, importa verificar se o projeto 

educativo está a ser desenvolvido. Para isso, é fundamental, por um lado, definir 

claramente as áreas de intervenção e, por outro, os mecanismos de monitorização e 

prestação de contas.  

Seguidamente destacam-se alguns campos de intervenção e propósitos considerados 

fundamentais e  

em linha com projetos educativos anteriores:  

 Sucesso educativo: promoção do sucesso dos alunos quer na avaliação interna, 

quer na avaliação externa; 

 Qualidade do serviço educativo: reforço das práticas de autoavaliação 

(incentivando-se as ações e os processos de melhoria da qualidade do serviço 

prestado); reconhecimento da singularidade do percurso educativo de cada aluno, 

que se apropria de um currículo individual, sustentado no currículo nacional;  

 Articulação vertical do agrupamento: melhoria da qualidade do sistema 

educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Liderança colaborativa e participativa: concretização de uma gestão rigorosa; 

melhoria do trabalho colaborativo, otimizando os recursos humanos com base no 

perfil e nas competências; valorização dos professores, enquanto orientadores 

educativos, que supervisionam, aferem e avaliam as aprendizagens significativas, 

numa perspetiva transversal do conhecimento; 

 Cultura de responsabilidade e de ligação à comunidade: aproximação das 

escolas ao mundo; melhoria da imagem global do agrupamento.  
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nesta secção, serão apresentados os objetivos estratégicos do PEA. Estes objetivos foram definidos tendo em conta  

- a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos do agrupamento e das suas unidades orgânicas, bem como das oportunidades e dos 

constrangimentos que envolvem e condicionam a organização,  

- os documentos de avaliação interna e externa, designadamente, o Relatório da Avaliação Externa produzido pela IGEC-MEC, 

- os documentos de orientação educativa, designadamente, o Plano Estratégico Educativo Municipal e a Estratégia Local de Promoção da 

Saúde 2016-2020, da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais. 

Os objetivos estratégicos foram organizados por áreas de intervenção e pelas dimensões que estas áreas comportam (ver Quadro 1 - 

Áreas de intervenção e dimensões).  

Para cada objetivo estratégico, estabeleceram-se metas (o resultado que se pretende alcançar e que, sendo alcançado, permite concluir 

que o objetivo foi conseguido), ações e respetiva calendarização (as iniciativas concretas que serão desenvolvidas para produzir o 

resultado que se pretende alcançar e as datas em que serão executadas), intervenientes (quem é responsável pela iniciativa e quem está 

implicado na sua concretização) e indicadores (as medidas ou os documentos que permitem medir o grau de consecução das metas e os 

responsáveis pela produção das medidas ou dos documentos), de acordo com o Quadro 2 – Metas, Ações e calendarização, Intervenientes, 

Indicadores. 

Os objetivos estratégicos do PEA encontram-se no Quadro 3 – Objetivos estratégicos do Agrupamento de Escolas de Cascais a conseguir em 

2017-2020. Os objetivos estratégicos estão codificados, indicando-se em cada código quer o número do objetivo estratégico, quer a área de 

intervenção e a dimensão em que se enquadra (por exemplo, OE01/A1/D1). 

A matriz de coerência entre o PEA 2017-2020 e os documentos referidos encontra-se no Quadro 4 – Matriz de coerência entre o PEA 2017-

2020, o Relatório de Avaliação Externa, o Plano Estratégico Educativo Municipal e a Estratégia Local de Promoção da Saúde. 
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  Quadro 1 - Áreas de intervenção e dimensões 

Áreas de 
intervenção 

Dimensões 

I - Pedagogia e 
educação 
 

1. Sucesso educativo e resultados escolares  
2. Educação especial e educação inclusiva 
3. Formação pessoal e social (formação para a saúde, formação cívica, formação para a era digital, formação para 

os negócios e o emprego, formação para a segurança e a paz) 
4. Formação ao longo da vida (ensino de segunda oportunidade, certificação de competências adquiridas na vida 

profissional, capacitação pessoal e profissional) 
5. Oferta educativa (curricular, de complemento curricular, extracurricular, pós-letiva e de apoio às famílias, 

desportiva, artística) e serviço educativo (gestão do currículo e das atividades das turmas, qualidade do processo 
de ensino-aprendizagem, articulação dos diferentes prestadores do serviço educativo, articulação do modo de 
vida escolar com o modo de vida familiar) 

II - Instalações e 
equipamentos 
 

1. Espaços letivos (salas de aula, laboratórios, ginásios) e espaços de apoio à atividade letiva (bibliotecas, 
ludobibliotecas, hortas) 

2. Espaços de apoio à missão da escola (secretaria, reprografia, cozinha, bar, instalações sanitárias) e áreas de 
recreio (pátios, corredores, jardins) 

3. Equipamentos de apoio à atividade letiva (por disciplina, por espaço letivo ou por espaço de apoio à atividade 
letiva) e outros equipamentos (por função, por espaço de apoio à missão da escola ou por área de recreio) 

III - Organização e 
comunicação 
interna 
 

1. Articulação vertical e horizontal das unidades orgânicas e das funções educativas do Agrupamento  
2. Gestão documental (recolha e divulgação da informação, organização e conservação dos documentos) 
3. Formação dos recursos humanos (formação contínua do pessoal docente e formação contínua do pessoal não 

docente) 

IV – Imagem, 
identidade e 
interação com a 
comunidade 
 

1. Instrumentos de comunicação (página do agrupamento, blogues, jornal da escola) 
2. Gestão dos espaços envolventes das unidades orgânicas 
3. Serviço de transportes entre as unidades orgânicas 
4. Atividades de natureza educativa dirigidas à comunidade ou desenvolvidas em articulação com os parceiros 

educativos (associações de pais, poder autárquico, empresas, entidades com responsabilidades educativas, 
adultos com necessidades educativas) 

5. Atividades de natureza social e lúdica dirigidas à comunidade ou desenvolvidas em articulação com os parceiros 
educativos (associações de pais, associações de antigos alunos, poder autárquico, empresas, entidades com 
responsabilidades educativas, adultos com necessidades educativas) 
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Quadro 2 – Metas, Ações e calendarização, Intervenientes, Indicadores 

Metas Ações e calendarização Intervenientes Indicadores 

O resultado que se pretende 
alcançar e que, sendo 
alcançado, permite concluir 
que o objetivo foi realizado 

As iniciativas concretas que serão 
desenvolvidas para produzir o resultado 
que se pretende alcançar e as datas em 
que serão executadas 

Quem é responsável pela 
iniciativa e quem está 
implicado na sua 
concretização 

As medidas ou os documentos que 
permitem medir o grau de 
consecução das metas e das ações e 
os responsáveis pela produção das 
medidas ou dos documentos 

 

Quadro 3 – Objetivos estratégicos do Agrupamento de Escolas de Cascais a conseguir em 2017-2020 

I - PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO 

Dimensão: 
1.Sucesso educativo e resultados escolares 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE01/A1/D1 
 

Melhorar as 
aprendizagens 
curriculares 

 
 

Aumentar as taxas de 
transição e sucesso educativo, 
aproximando-as da média 
nacional — admite-se que o 
objetivo é alcançado se forem 
atingidos os seguintes valores 
em 2019-2020: 
2.º ano – 92% 
5.º ano – 89% 
6.º ano – 88% 
7.º ano – 88% 
8.º ano – 92% 
9.º ano – 92% 
11.º ano - 88% 
12.º ano - 65% 
 

Identificação precoce de alunos com 
dificuldades de aprendizagem ou com 
insuficiente aquisição de competências, 
em conselho de docentes/de turma 
(identificação registada em suporte 
próprio), em 2017-2020. 
 
Definição de estratégias diferenciadas de 
superação das dificuldades ou de aquisição 
de competências, e monitorização regular 
da adequação das estratégias, em conselho 
de docentes/de turma (definição e 
monitorização registadas em suporte 
próprio), em 2017-2020. 
 
 

Diretores de Turma e 
Professores dos 
Conselhos de 
Docentes/de Turma 
 
Serviço de Psicologia e 
Orientação 
 
Professores de Educação 
Especial 
 
 
 

Atas dos conselhos de 
docentes/turma (professor 
titular/diretor de turma) 
 
Classificações internas 
(coordenadores de diretores 
de turma e Observatório de 
Qualidade) 
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Incrementação das práticas de 
coadjuvação no 1.º ciclo, em 2017-2020 
(em matemática, conhecimento explícito 
da língua, expressões físico-motoras e 
expressões artísticas). 
 
Manutenção das práticas de coadjuvação 
no 2.º ciclo e no 3.º ciclo, em 2017-2020, 
sempre que o crédito horário o permita. 
 
Conclusão do PNPSE no 2.º ciclo, em 2017-
2018. 
 
Manutenção dos apoios no ensino básico, 
nas disciplinas de Português de 
Matemática, em 2017-2020. 
 
Manutenção, publicitação e organização 
dos apoios Porta Aberta (ensino 
secundário), com registo sistemático de 
sumários e de presenças, em 2017-2020. 
 
Utilização da plataforma Moodle e de 
instrumentos conexos (destinados à 
partilha de materiais de apoio 
pedagógico), em 2017-2020. 
 
Conclusão da 4.ª fase do Projeto EMA 
(Fundação Calouste Gulbenkian), em 2017-
2018. 
 
Candidatura a novos projetos da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em 2017-2018. 
 
Análise dos resultados obtidos nas provas 
de aferição, em 2017-2020. 
 

Diretores de Turma e 
Professores dos 
Conselhos de 
Docentes/de Turma 
 
Professores dos grupos 
disciplinares 
 
Equipa do Projeto 
EMA/FCG e Direção 
 
Professor do PNPSE 
 

Atas dos conselhos de 
docentes/turma (professor 
titular/diretor de turma) 
 
Registos dos apoios Porta 
Aberta (professores e 
coordenadores dos grupos 
disciplinares) 
 
Classificações internas 
(coordenadores de diretores 
de turma e Observatório de 
Qualidade) 
 
Relatórios do Projeto 
EMA/FCG 
 
Relatórios de Escola das 
Provas de Aferição (REPA) 
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Melhorar as classificações de 
frequência (CF) nas disciplinas 
sujeitas a prova final (9.º ano) 
ou exame nacional (ensino 
secundário) e nas disciplinas 
com elevada percentagem de 
classificações negativas (igual 
ou superior a 20%), 
designadamente: 
no 2.º ciclo - Português, 
Matemática, Inglês e História e 
Geografia de Portugal 
no 3.º ciclo – Português, 
Matemática, Francês e Físico- 
-Química 
no ensino secundário – 
Português, Matemática A, 
Física e Química A, Geometria 
Descritiva A, Biologia e 
Geologia, História A, História B 
e História da Cultura e das 
Artes 
 
Obter, nas classificações das 
provas finais (9.º ano) e dos 
exames nacionais (ensino 
secundário), média não 
inferior à média nacional   
 

Manutenção e organização dos apoios no 
regime Explicações em disciplinas centrais 
no acesso ao ensino superior, 
designadamente, Física e Química A, com 
registo sistemático de sumários e de 
presenças, em 2017-2020. 
 
Manutenção da «sétima hora de 
Matemática», no 12.º ano, em 2017-2020. 
 
Desenvolvimento do Projeto Testes de 
Escola, na disciplina de Matemática A, em 
2017-2020. 
 
Reforço das atividades de produção escrita 
e de compreensão do oral, nas disciplinas 
de Alemão e de Espanhol (ensino 
secundário), em 2017-2020. 
 
Produção colaborativa de fichas de 
trabalho, destinadas à preparação de 
testes e de provas de avaliação externa 
destinados, em 2017-2018.  
 
Elaboração de testes e critérios de 
classificação de acordo com a estrutura 
das provas de avaliação externa, em 2017-
2020. 
 
Oferta de aulas de Preparação para os 
Exames, após o término das aulas, na EB e 
na ES, em 2017-2020.  
 
Análise dos desvios entre as classificações 
internas (CI) e as classificações obtidas em 
provas de avaliação externa, em 2017-
2020. 

Professores dos grupos 
disciplinares 

Registos dos apoios no 
regime Explicações 
(professores e 
coordenadores dos grupos 
disciplinares) 
 
Atas das reuniões de grupo 
disciplinar (coordenador de 
grupo disciplinar) 
 
Mapas e registos das aulas 
de Preparação para os 
Exames (professores e 
coordenadores dos grupos 
disciplinares) 
 
Classificações de 3.º período 
e classificações obtidas nas 
provas de avaliação externa 
(coordenadores de diretores 
de turma e Observatório de 
Qualidade) 
 
Entrada dos alunos finalistas 
nos cursos superiores de 
primeira escolha 
(coordenadores de diretores 
de turma e Observatório de 
Qualidade) 
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OE02/A1/D1 
 

Assegurar a 
aquisição das 
aprendizagens 

fundamentais no 
domínio da língua 

portuguesa e a 
iniciação às 

ciências 
experimentais e à 

informática (na 
educação pré-

escolar e no 1.º 
ciclo) 

Desenvolver em todas as 
turmas o programa PNPSE - 
«Deficiências no plano da 
comunicação oral e escrita no 
1.º ciclo», financiado pelo MEC  
 
Manter a área de «Iniciação à 
Programação no 1.º Ciclo» em 
todas as turmas dos 3.º e 4.º 
anos de escolaridade) 
 
Realizar em todas as turmas 
atividades de ciências 
experimentais (em sala de 
aula) 
 
Aplicar o Projeto Cientistas de 
Palmo e Meio (no âmbito do 
Projeto EMA/FCG) em os todos 
os JI e em todas as escolas do 
1.º Ciclo 

Realização de, pelo menos, uma sessão 
semanal com cada turma no âmbito do 
programa PNPSE - «Deficiências no plano 
da comunicação oral e escrita no 1.º 
ciclo», em 2017-2018. 
 
Realização de, pelo menos, uma sessão 
semanal com cada turma no âmbito da 
área de «Iniciação à Programação no 1.º 
Ciclo», em 2017-2020. 
 
Realização de, pelo menos, uma atividade 
trimestral no âmbito das ciências 
experimentais com cada turma, em 2017-
2020. 
 
Realização de, pelo menos, uma atividade 
anual em cada escola no âmbito do Projeto 
Cientistas de Palmo e Meio, em 2017-2020. 
  
 

Professores do 1.º ciclo 
 
Professor do PNPSE 
 
Professores do grupo 
disciplinar de 
Informática 
 
Professores do grupo 
disciplinar de Física e 
Química 
 
 
 
 
 

Relatório do programa 
PNPSE (professor do PNPSE) 
 
Atas do conselho de 
docentes (professores 
titulares) 
 
 

OE03/A1/D1 
 

Melhorar a 
pontualidade e a 
assiduidade dos 

alunos 

Reduzir o número de faltas 
justificadas e injustificadas em 
10%, em 2017-2020 
 
 
 

Adoção da política de «pátios vazios e 
silenciosos» após o toque (na EB e na ES), 
em 2017-2020. 
 
Otimização das funcionalidades do 
Programa INOVAR, permitindo que os EE 
consultem as faltas dos alunos, em 2017-
2018. 

Assistentes operacionais 
 
Diretores de Turma 
 
Direção e equipa do 
Programa INOVAR 

Registos de faltas por aluno 
e por turma (diretores de 
turma e coordenadores de 
diretores de turma)  

OE04/A1/D1 
 

Reduzir a 
indisciplina na EB 

Reduzir as ocorrências de 
natureza disciplinar na EB em 
20%, em 2017-2020 
 
 
 

Publicitação e cumprimento sistemático 
das regras de funcionamento em classe, na 
EB, em 2017-2020.  
 
Reforço da vigilância dos pátios, na EB, em 
2017-2018.  
 

Página do Agrupamento 
 
Assistentes operacionais 
 
Equipa do Gabinete de 
Atendimento 
Personalizado (GAP) 

Registos de ocorrências de 
natureza disciplinar 
(diretores de turma e 
coordenadores de diretores 
de turma) 
 
Relatório do GAP 
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Criação e desenvolvimento do Gabinete de 
Atendimento Personalizado (GAP) na EB, 
em 2017-2020. 

 
Diretores de Turma 
Encarregados de 
Educação e Famílias 

(coordenador do GAP) 

OE05/A1/D1 
 

Manter a 
disciplina nos 

recreios nas EB1 

Manter a ausência de casos de 
indisciplina recorrente, em 
2017-2020 

Vigilância dos pátios feita por docentes e 
assistentes operacionais, em 2017-2020. 
 
Orientação e encaminhamento dos alunos 
com perturbações do comportamento, em 
2017-2020. 
 
 

Professores e assistentes 
operacionais 
 
Professores de Educação 
Especial e SPO 
 
Centro de Saúde de 
Cascais/Enfermeira 
 
Encarregados de 
Educação 

Mapas de comportamento 
dos alunos (professores 
titulares) 
 
Relatórios dos professores 
titulares 
 
 

 

Dimensão: 
2.Educação especial e educação inclusiva  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE06/A1/D2 
 

Assegurar a 
qualidade da 
atuação da 
Educação 

Especial, através 
de práticas de 

educação 
inclusiva 

Assegurar uma resposta 
educativa eficaz a todos os 
alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), em 
estreita articulação com o 
Conselho de Turma/Conselho 
de Docentes, permitindo que 
todos os alunos com NEE 
beneficiem de todas as 
medidas inscritas no PEI, em 
2017-2020 
 
Desenvolver no AEC, em todos 
os ciclos, pelo menos, uma 

Participação dos Conselhos de Turma na 
elaboração, implementação e avaliação dos 
PEI dos alunos com NEE, em 2017-2020. 
 
Coadjuvação por professor do grupo 
disciplinar nas disciplinas indicadas, 
conforme referido no Relatório 
Circunstanciado (RC) de final de ano ou no 
PEI, desde que o crédito horário o permita, 
em 2017-2020. 
 
Realização de atividades promotoras da 
inclusão na vida escolar e social em função 
das necessidades educativas dos alunos, em 

Professores do grupo 
910 
 
Professores dos grupos 
disciplinares, de acordo 
com os PEI 
 
Conselhos de 
Turma/Docentes 
 
Alunos  
 
Entidades externas 

Relatórios Circunstanciados 
dos alunos com NEE  
 
Taxa de sucesso dos alunos 
com NEE  
 
Fichas de Avaliação das 
atividades do Departamento 
de Educação Especial 
inscritas no PAA  
 
Relatório final de atividades 
do Departamento de 
Educação Especial 
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atividade promotora da 
inclusão, em todos os períodos 
dos anos letivos, em 2017-2020 

2017-2020. 
 
Divulgação e partilha de boas práticas no 
âmbito da inclusão de alunos com NEE, em 
2017-2020. 

 

 

Dimensão: 
3.Formação pessoal e social 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE07/A1/D3 
 

Promover a 
educação para a 

saúde 
 

Envolver todas as unidades 
orgânicas em atividades de 
educação para a saúde, em 
2017-2020 

Reforço do Projeto de Educação para a 
Saúde (PES), em 2017-2020. 
 
Avaliação da oferta de núcleos de Desporto 
Escolar, em 2017-2018. 
 
Promoção das práticas desportivas e do 
Desporto Escolar, em 2017-2020.  
 
Redução do consumo de alimentos 
processados no Agrupamento, em 2017-
2018. 
 
Avaliação da qualidade das refeições nas 
cantinas escolares, em 2017-2018. 
 
Promoção da utilização das cantinas 
escolares, em 2017-2020. 
 
Desenvolvimento de «hortas biológicas», 
em 2017-2020. 
 

Direção e coordenadores 
de escola 
 
Equipa do Projeto de 
Educação para a Saúde 
(PES) 
 
Entidades externas 
 
Professores de Educação 
Física 
 
Professores e alunos 
(designadamente, alunos 
com Necessidades 
Educativas Especiais e 
alunos em Percursos 
Curriculares 
Alternativos) 

Relatórios da equipa do 
Projeto de Educação para a 
Saúde (coordenador do PES) 
 
Relatórios do Desporto 
Escolar (coordenador do 
Desporto Escolar) 
 
Observação das refeições e 
dos alimentos vendidos no 
Agrupamento (coordenador 
do PES) 
 
Relatórios do trabalho 
realizado no projeto «hortas 
biológicas» (responsáveis 
pelas «hortas biológicas») 
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OE08/A1/D3 
 

Incrementar a 
utilização das 

bibliotecas  

Realizar com cada turma, pelo 
menos, uma sessão de 
apresentação da biblioteca e 
dos seus serviços, ou uma 
sessão de exploração dos 
recursos bibliográficos  

 

Realização de sessões de apresentação da 
biblioteca e dos seus serviços, na presença 
do Diretor de Turma ou de um professor do 
Conselho de Turma designado para essa 
função, e de sessões de exploração dos 
recursos bibliográficos, em articulação 
com as atividades curriculares, em 2017-
2020. 

Biblioteca Escolar 
 
Professores Titulares/dos 
Conselhos de Turma 

Relatório de atividades da 
BE/CRE (coordenadora da 
BE/CRE) 
 

 

OE09/A1/D3 
 

Oferecer a 
oportunidade de 

obter certificação 
externa em 

Alemão 

Garantir a certificação de 
nível A1/2 do QECR a 25% dos 
alunos matriculados no 11º 
ano, na disciplina de Alemão 

Realização do exame de Alemão Fit 1/2, 
do Goethe-Institut, realizado numa escola 
do concelho de Cascais, em 2017-2020. 

Professores de Alemão 
 
Encarregados de 
Educação 
 
Goethe-Institut 

Número de certificados 
obtidos pelos alunos 
(coordenador do grupo 
disciplinar de Alemão) 

 

Dimensão: 
4.Formação ao longo da vida 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE10/A1/D4 
 

Assegurar um 
ensino de segunda 

oportunidade 
orientado tanto 

para o 
prosseguimento 
de estudos como 

para a 
capacitação 

pessoal e 

Assegurar o funcionamento de, 
pelo menos, dois cursos de 
formação orientados para a 
capacitação pessoal e 
profissional, em 2017-2020 
 
Reduzir o abandono escolar 
dos alunos em formação de 
segunda oportunidade em 10% 

Oferta de Cursos de Educação e Formação 
de Adultos (EFA) e de Ensino Recorrente, 
em 2017-2020. 
 
Orientação de adultos e jovens adultos 
com percursos educativos incompletos 
para o ensino de segunda oportunidade, 
em 2017-2020. 
 
Oferta de Cursos de Português para 
Falantes de outras Línguas (nível de 
iniciação A1/A2 e nível de continuação 
B1/B2), em 2017-2020. 

Direção e Conselho 
Pedagógico 
 
Professores dos grupos 
disciplinares 
 
 

Número de novos alunos 
inscritos nos cursos de 
segunda oportunidade 
(assessora do ensino 
noturno) 
 
Número de alunos que 
concluem os cursos de 
segunda oportunidade 
(assessora do ensino 
noturno) 
 
Relatórios dos Cursos de 
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profissional 
 

  
Criação do Clube de Literatura Portuguesa, 
em 2017-2018.  

Português para Falantes de 
outras Línguas e do Clube de 
Literatura Portuguesa 
(coordenadora do grupo 
disciplinar de Português) 

 

Dimensão: 
5.Oferta educativa e serviço educativo 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE11/A1/D5 
 

Assegurar uma 
oferta educativa 

adequada às 
necessidades dos 

alunos 
 
 

Oferecer todos os cursos 
científico-humanísticos no 
ensino diurno 
 
Oferecer, pelo menos, um 
curso profissional orientado 
para o mercado de trabalho 
local 
 
Oferecer dois tipos de cursos 
no ensino noturno  
 
 

Análise dos recursos humanos do 
Agrupamento, em 2017-2020.  
 
Identificação das necessidades de 
formação locais, em 2017-2020. 
 
Participação ativa nas reuniões de Rede 
Escolar do concelho de Cascais, em 2017-
2020. 
 
Desenvolvimento de protocolos com 
entidades locais, em 2017-2020. 
 
Publicitar a oferta educativa do 
Agrupamento, em 2017-2020. 

Direção e Conselho 
Pedagógico 
 
Professores dos grupos 
disciplinares  
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Entidades externas  
 

Atas do Conselho Pedagógico 
(Direção) 
 
Diversidade da oferta 
educativa (Observatório de 
Qualidade) 
 
Número de protocolos 
estabelecidos (Direção e 
Observatório de Qualidade) 
 
 

OE12/A1/D5 
 

Desenvolver a 
oferta de 

complemento 
curricular e a 

oferta 
extracurricular 

Proporcionar a cada turma de 
todos os níveis de ensino a 
participação em, pelo menos, 
duas atividades de 
complemento curricular no 
recinto escolar em cada ano 
letivo, em 2017-2020 
 
Proporcionar a cada turma de 

Organização em conselho de 
docentes/turma de atividades de 
complemento curricular no recinto escolar 
e fora do recinto escolar, em 2017-2020. 
 
Dinamização do Dia da Cultura, em 2017-
2020. 
 
Dinamização do Clube Europeu, em 2017-

Professores do conselho 
de docentes/de turma  
 
Equipa de coordenação 
do Dia da Cultura e 
professores dos grupos 
disciplinares 
 
Coordenadores dos 

Plano de Atividades da 
Turma (PAT) e atas do 
conselho de docentes/de 
turma (professor 
titular/diretor de turma) 
 
Relatório de atividades do 
Dia da Cultura (coordenador 
do Dia da Cultura) 
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todos os níveis de ensino a 
participação em, pelo menos, 
duas atividades de 
complemento curricular fora 
do recinto escolar em cada 
ano letivo, em 2017-2020 
Garantir a participação de 
todos os grupos disciplinares 
no Dia da Cultura, em 2017-
2020 
 
Assegurar a atividade de, pelo 
menos, dois clubes 

2020. 
 
Dinamização do Clube de Aeromodelismo, 
em 2017-2020. 
 
 
 

Clubes   
Relatórios de atividades dos 
clubes 

OE13/A1/D5 
 

Melhorar o 
trabalho 

colaborativo, 
orientado para o 
desenvolvimento 

profissional 
docente 

Assegurar a participação de 
todos os professores em, pelo 
menos, duas experiências de 
trabalho colaborativo e uma 
experiência de supervisão 
pedagógica 
 
 
 
 

Definição dos modelos de trabalho 
colaborativo, por grupo disciplinar, por 
conselho de turma ou por conselho de 
docentes, em 2017-2018. 
 
Definição dos modelos de supervisão 
pedagógica, por grupo disciplinar, por 
conselho de turma ou por conselho de 
docentes, em 2017-2018. 
 
Análise dos modelos de trabalho 
colaborativo e de supervisão pedagógica 
desenvolvidos, feita pelo Conselho 
Pedagógico, em 2017-2018. 
 
Execução dos modelos de trabalho 
colaborativo, expondo todos os docentes 
a, pelo menos, duas experiências de 
trabalho colaborativo em cada ano letivo, 
em 2017-2020. 
 
Execução dos modelos de supervisão 
pedagógica, expondo todos os docentes a, 
pelo menos, uma experiência de 

Conselho Pedagógico 
 
Coordenadores de 
Departamento e de 
Grupo Disciplinar 
 
Professores dos grupos 
disciplinares 
 
Conselhos de Turma 
 
 

Atas das reuniões de grupo 
disciplinar, de conselho de 
turma ou de conselho de 
docentes (coordenadores dos 
órgãos de orientação 
educativa e Direção) 
 
  
Número de docentes 
envolvidos em experiências 
de trabalho colaborativo e 
de supervisão pedagógica 
(coordenadores de grupo 
disciplinar e de 
departamento, 
coordenadores de diretores 
de turma e coordenadores 
de escola) 
 
Atas ou sínteses das reuniões 
de trabalho disciplinar (com 
a indicação explícita de que 
a atividade letiva está a ser 
cumprida de acordo com os 
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supervisão pedagógica em cada ano letivo, 
em 2017-2020. 
 
Análise dos documentos produzidos pelos 
docentes (fichas de trabalho, fichas de 
avaliação sumativa, critérios de 
classificação) em reuniões mensais de 
trabalho disciplinar, em 2017-2020. 
 
Organização conjunta de atividades, no 
âmbito das ofertas de complemento 
curricular e extracurricular 
(designadamente, as atividades inscritas 
no projeto EMA/FCG), em 2017-2020. 
 
Participação em atividades interescolares 
de partilha de boas práticas docentes, em 
2017-2020. 

documentos de orientação 
curricular, ou com a 
indicação explícita das 
razões que justificam o 
incumprimento, ou com a 
indicação explícita dos 
aspetos a melhorar) 
(coordenadores dos grupos 
disciplinares e dos 
departamentos) 
 
Relatórios do projeto 
EMA/FCG 
 
Observatório de Qualidade 

OE14/A1/D5 
 

Melhorar a 
qualidade do 

serviço educativo 

Monitorizar o desenvolvimento 
dos programas curriculares em 
todas as disciplinas ou em 
todas as turmas 
 
Centrar na turma todos os 
Planos de Atividades de Turma  
 

Revisão de todos os documentos internos 
(designadamente, planificação das 
atividades letivas e critérios de 
classificação), em 2017-2018. 
 
Definição de modelos de monitorização do 
desenvolvimento dos programas 
curriculares e de acompanhamento das 
atividades letivas, em 2017-2018. 
 
Monitorização do desenvolvimento dos 
programas curriculares e acompanhamento 
das atividades letivas, em 2017-2020. 
 
Desenhar Planos de Atividades das Turmas 
centrados na turma (planos articulados, 
envolvendo todas as disciplinas, e 
decorrentes das necessidades e dos 
interesses dos alunos), em 2017-2020.  

Conselho Pedagógico 
 
Departamentos e grupos 
disciplinares 
 
Coordenadores dos 
Diretores de Turma 
 
Conselhos de 
docentes/de turma 

Número de documentos 
revistos (coordenadores dos 
grupos disciplinares e dos 
departamentos, 
Observatório de Qualidade) 
 
Atas das reuniões de grupo 
disciplinar e de 
departamento 
(coordenadores dos grupos 
disciplinares e dos 
departamentos) 
 
Planos de Atividades das 
Turmas e atas de conselho 
de turma/conselho de 
docentes (diretores de 
turma, coordenadores dos 
diretores de turma) 
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Relatórios dos diretores de 
turma (diretores de turma, 
coordenadores dos diretores 
de turma) 

OE15/A1/D5 
 

Facilitar a 
transição das EB1 

para a EB 

Assegurar o sentimento de 
proteção e segurança em todos 
os alunos do 5.º ano 
 
Implementar o projeto 
Métodos de Estudo em todas 
as turmas do 5.º ano 
 
 

Criação da figura do assistente-tutor 
(assistente operacional dedicado a uma 
turma, que opera em articulação com o 
diretor de turma), em 2017-2018. 
 
Aplicação (num dos tempos destinados ao 
Apoio ao estudo) do manual elaborado pelo 
SPO, destinado a dotar os alunos de 
técnicas e competências específicas no 
domínio dos métodos de estudo, em 2017-
2020. 
 
 
 

Coordenador de escola, 
diretores de turma e 
assistentes operacionais 
 
SPO e professores do 
Apoio ao Estudo do 5.º 
ano 
 

Relatórios dos diretores de 
turma, referindo a 
satisfação dos alunos e das 
famílias no plano da 
proteção e segurança 
(diretores de turma, 
coordenador de diretores de 
turma, Observatório de 
Qualidade) 
 
Relatório do projeto 
Métodos de Estudo 
(diretores de turma, 
coordenador de diretores de 
turma, SPO, Observatório de 
Qualidade) 

 

II - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Dimensão: 
1. Espaços letivos e espaços de apoio à atividade letiva  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE16/A2/D1 
 

Melhorar os 
espaços letivos 

 

Renovar, pelo menos, metade 
dos espaços letivos 
(designadamente, salas de 
aula) da EB 
 
Renovar, pelo menos, metade 

Recuperação dos estores ou montagem de 
cortinas, nas salas de aula da EB, de modo a 
permitir a utilização dos projetores 
existentes, em 2017-2020. 
 
Renovação de quatro salas de aula em cada 

Direção 
 
Diretores de instalações 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 

Número de intervenções e 
de obras realizadas (Direção) 
 
Limpeza das salas observada 
pelos assistentes 
operacionais (assistentes 
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dos espaços letivos 
(designadamente, salas de 
aula) da ES 
 
 
 

ano letivo, num total de doze, realizando 
obras de pintura e instalando mobiliário 
adequado, na ES, em 2017-2020. 
 
Adoção da política de sala única (por turma, 
por disciplina ou por professor), em função 
das contingências de cada unidade orgânica, 
em 2017-2020. 
 
Utilização de plantas de sala, que permitam 
identificar os responsáveis por danos 
intencionais, em 2017-2020. 
 
Reparação imediata dos danos (de 
preferência, pelos alunos responsáveis, no 
caso dos danos intencionais ou decorrentes 
de uso negligente de instalações e 
equipamentos), evitando a degradação do 
ambiente escolar, em 2017-2020. 
 

 
Assistentes operacionais 

operacionais, Direção) 
 
Registos de ocorrências de 
danos (assistentes 
operacionais, Direção) 
 

OE17/A2/D1 
 

Instalar 
laboratórios 

específicos na EB 

Instalar um laboratório de 
Física e Química e um 
laboratório de Ciências 
Naturais na EB 
 
 

Obtenção do financiamento das obras 
inerentes à instalação de laboratórios 
específicos, junto da Câmara, da Junta de 
Freguesia ou de parceiros educativos, em 
2017-2019. 
 
Instalação dos laboratórios, em 2019-2020. 
 

Direção 
 
Diretores de Instalações 
 
Câmara Municipal de 
Cascais – Orçamento 
Participativo 

Número e qualidade dos 
laboratórios instalados 
(Direção e diretores de 
instalações) 
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Dimensão: 
2.Espaços de apoio à missão da escola e áreas de recreio. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE18/A2/D2 
 

Melhorar as 
instalações 

sanitárias da EB e 
da ES 

Melhorar metade das 
instalações sanitárias da EB e 
da ES 

Realização de obras de pintura e outros 
arranjos nas instalações sanitárias da EB e 
da ES, em 2018-2020. 

Direção 
 
 

Número de obras de pintura 
ou de renovação realizadas 
(Direção) 

OE19/A2/D2 
 

Melhorar os 
espaços de 

recreio ao ar livre 
nas EB1 

Instalar telheiros (pátios 
cobertos) em todas as EB1 

Obtenção do financiamento das obras 
inerentes à instalação de telheiros, junto da 
Câmara, da Junta de Freguesia ou de 
parceiros educativos, em 2017-2018. 
 
Instalação dos telheiros, em 2018-2019. 

Direção 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Junta de Freguesia  
 
Associações de Pais 
 

Número de telheiros 
instalados (Direção) 

OE20/A2/D2 
 

Melhorar a 
segurança dos 

estabelecimentos 
de ensino 

Remover todas as estruturas 
de fibrocimento (com 
amianto) 

Obtenção do financiamento das obras 
inerentes à remoção e à substituição das 
chapas de fibrocimento (com amianto), 
junto da DGEstE ou de parceiros educativos, 
em 2017-2019. 
 
Remoção e substituição das chapas de 
fibrocimento (com amianto), em 2019-2020. 
 

Direção 
 
DGEstE  
 
Associações de Pais 
 

Número intervenções 
realizadas (Direção) 
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Dimensão: 
3.Equipamentos de apoio à atividade letiva e outros equipamentos 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE21/A2/D3 
 

Incrementar a 
adequação 

tecnológica das 
salas de aula 

 

Permitir a utilização do 
Programa INOVAR em todas as 
salas de aula da ES 
 
Assegurar as atividades de 
compreensão do oral em 
todas as salas de aula 
dedicadas à lecionação das 
línguas  
 
Permitir a utilização de 
computadores com acesso à 
Internet, de projetores e de 
telas em todas as salas da EB 
 

Instalação de um computador nas salas de 
aula da ES com ligação ao Programa INOVAR, 
em 2018-2020. 
 
Instalação na ES de equipamentos (vídeo e 
áudio) que permitam realizar regularmente 
atividades de compreensão do oral na 
lecionação das línguas, em 2017-2018. 
 
Instalação na EB de computadores com 
acesso à Internet, de projetores e de telas 
nas salas de aula que ainda não dispõem 
destes meios, em 2017-2019, e manutenção 
das cortinas de escurecimento, em 2018-
2020. 
 
Manutenção regular dos equipamentos 
instalados nos espaços letivos, em 2017-
2020. 
 
 

Direção 
 
Diretores de Instalações 
 
 
 

Número de salas de aula 
com acesso ao Programa 
INOVAR (coordenadores dos 
diretores de turma) 
 
Número de salas com 
equipamentos vídeo e áudio 
(diretores de instalações e 
Direção) 
 
Número de salas de aulas 
com computadores com 
acesso à Internet, projetores 
e telas (diretores de 
instalações e Direção) 

OE22/A2/D3 
 

Dotar os ginásios 
de equipamento 

tecnológico 
destinado a medir 
a condição física 

dos alunos 
 

Adquirir, pelo menos, quatro 
instrumentos de avaliação da 
condição física e das funções 
fisiológicas 

Obtenção do financiamento para a aquisição 
dos instrumentos, junto da Câmara, da 
Junta de Freguesia ou de parceiros 
educativos, em 2017-2018. 
 
Aquisição dos instrumentos, em 2018-2020. 

Direção 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Junta de Freguesia  
 
Associações de Pais 

Número de instrumentos 
adquiridos (Direção) 
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OE23/A2/D3 
 

Atualizar os 
fundos 

documentais das 
bibliotecas e das 
ludobibliotecas 

Adquirir em cada ano letivo, 
pelo menos, um dos 
documentos solicitados por 
cada grupo disciplinar  
 

 

Análise de propostas de atualização do 
fundo documental e aquisição dos 
documentos solicitados pelos grupos 
disciplinares, em 2017-2020. 

Coordenadora da 
BE/CRE 
 
Grupos Disciplinares e 
Departamentos 

Lista de aquisições 
destinadas à renovação dos 
fundos documentais 
(coordenadores de grupo 
disciplinar e de 
departamento, 
coordenadora da BE/CRE) 

 

OE24/A2/D3 
 

Aumentar os 
equipamentos 

informáticos na 
sala de DT 

Acrescentar, pelo menos, um 
computador e uma impressora 
à sala de trabalho dos 
diretores de turma na ES 

Instalação de um novo computador e de uma 
nova impressora na sala de trabalho dos 
diretores de turma, na ES, em 2017-2018. 
 

Direção 
 
Coordenador dos 
Diretores de Turma 
 

Número de equipamentos 
adquiridos (Direção) 

 

 

III - ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA 

Dimensão: 
1.Articulação vertical e horizontal das unidades orgânicas e das funções educativas do Agrupamento 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE25/A3/D1 
 

Aumentar a 
compreensão dos 

níveis de 
intervenção e 
controlo dos 

diferentes atores 
educativos 

 

 
Publicar o organograma na 
página do Agrupamento 

 
Elaboração do organograma do agrupamento 
(com indicação dos níveis de intervenção e 
controlo), em 2017-2018. 

 
Direção 

 
Página do Agrupamento 
(Direção) 
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OE26/A3/D1 
 

Melhorar a 
articulação 
vertical e 

horizontal dos 
currículos 

Realizar reuniões de trabalho: 
realizar uma reunião 
semestral de articulação entre 
a educação pré-escolar e o 1.º 
ciclo; 
realizar uma reunião anual de 
articulação entre o 1.º ciclo e 
o 2.º ciclo (grupos de 
Português e de Matemática); 
realizar uma reunião anual de 
articulação da área de 
expressões físico-motoras 
entre os docentes do 1.º ciclo 
 

Realização de reuniões de trabalho 
disciplinar entre professores de disciplinas 
com aprendizagens em sequência (de modo 
a assegurar a articulação vertical dos 
currículos) ou com aprendizagens comuns 
(de modo a assegurar a articulação 
horizontal dos currículos), de em 2017-2020. 
 
 
 
 

Conselho Pedagógico 
 
Coordenadores das 
escolas 
 
 
 

Atas das reuniões de 
articulação (coordenadores 
dos grupos disciplinares) 

OE27/A3/D1 
 

Promover a inter-
relação das 
unidades 

orgânicas do 
Agrupamento 

Realizar anualmente com cada 
turma do 1.º ciclo, pelo 
menos, uma atividade de 
natureza educativa ou lúdica 
na EB  
 
Assegurar a lecionação anual 
de uma aula de iniciação ao 
Alemão a alunos do 9.º ano, 
na EB, conduzida por alunos 
do 11.º ano 
 
Assegurar a lecionação anual 
de uma aula de Francês a 
alunos do 9.º ano, na EB 
 
Assegurar a lecionação anual 
de uma aula de Espanhol a 
alunos do 9.º ano, na EB, 
conduzida por alunos do 11.º 
ano 
 
 

Realização na EB de atividades desportivas, 
de atividades experimentais no âmbito da 
educação para a ciência, de atividades de 
pesquisa bibliográfica ou de atividades 
lúdicas destinadas aos alunos do 1.º ciclo, 
em 2017-2020.  
 
Desenvolvimento do projeto «Deutsch ist 
super» (lecionação de uma aula de iniciação 
ao Alemão a alunos do 9.º ano, na EB, 
conduzida por alunos do 11.º ano), em 2017-
2020. 
 
Lecionação de uma aula de Francês a alunos 
do 9.º ano, na EB, em 2017-2020 (motivação 
para a língua e a cultura francesas). 
 
Lecionação de uma aula de Espanhol a 
alunos do 9.º ano, na EB, conduzida por 
alunos do 11.º ano, em 2017-2020 
(motivação para a língua e a cultura 
espanholas). 
 

Direção 
 
Professores titulares 
 
Coordenadores das 
escolas 
 
Biblioteca 
 
Professores dos grupos 
disciplinares 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Polícia de Segurança 
Pública 
 

Relatórios dos professores 
titulares (professores 
titulares) 
 
Atas das reuniões dos grupos 
disciplinares (coordenadores 
dos grupos disciplinares) 
 
Relatórios dos 
coordenadores das escolas 
(coordenadores de escola) 
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Organizar, pelo menos, duas 
atividades desportivas na 
envolvente do Agrupamento, 
com a participação de todas 
as unidades orgânicas  

Realização do corta-mato anual, na 
envolvente do Agrupamento, com a 
participação de todas as unidades orgânicas, 
em 2017-2020. 
 
Realização do passeio anual «De Cascais ao 
Guincho de bicicleta», na envolvente do 
Agrupamento, em 2017-2020. 
 

 

 

Dimensão: 
2.Gestão documental  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE28/A3/D2 
 

Sistematizar a 
divulgação de 
informação 
funcional 

Produzir e divulgar informação 
sobre todos os procedimentos 
institucionais (docentes e não 
docentes) 

Formação da equipa de gestão documental e 
informação funcional, em 2017-2018. 
 
Identificação das áreas críticas no domínio 
da gestão documental e informação 
funcional, em 2017-2018. 
 
Produção ou atualização de guiões de 
procedimentos institucionais 
(designadamente, organização de visitas de 
estudo, ordem de saída da sala de aula, 
comunicação de ocorrências), em 2017-
2018.  
 

Direção 
 
Equipa de gestão 
documental e 
informação funcional 

Número de procedimentos 
revistos e número de guiões 
produzidos (equipa de 
gestão documental e 
informação funcional) 
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Dimensão: 
3.Formação dos recursos humanos  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE29/A3/D3 
 

Melhorar a 
formação dos 

recursos humanos 
 

Obter a formação (acreditada 
ou interna) de 50% dos 
docentes numa das seguintes 
áreas: 
Trabalho colaborativo (15-50 
horas) 
Práticas pedagógicas 
diferenciadas (15-50 horas) 
TIC (utilização plena do 
programa INOVAR, e 
exploração de aplicações com 
relevância pedagógica) (15-50 
horas)  
Saúde e educação para a 
saúde (15-50 horas) 
Hortas biológicas (15-50 
horas) 
Outras áreas, no âmbito dos 
programas curriculares ou de 
projetos pedagógico 
 
Obter a formação (acreditada 
ou interna) de 15% dos 
assistentes operacionais numa 
das seguintes áreas:  
Saúde e educação para a 
saúde (15-50 horas) 
Hortas biológicas (15-50 
horas) 
Segurança no trabalho (15-50 
horas) 

Disponibilização de formação acreditada 
gratuita ou interna nas seguintes áreas: 
- Trabalho colaborativo, em 2017-2018; 

- Práticas pedagógicas diferenciadas, em 
2018-2019; 

- TIC (utilização plena do programa 
INOVAR, e exploração de aplicações com 
relevância pedagógica), em 2017-2019; 

- Saúde e educação para a saúde, em 
2018-2020; 

- Hortas biológicas, em 2018-2020; 

- Segurança no trabalho, em 2019-2020. 
 
Dinamização da ação de formação «7X 
Deutsch» (formação dinamizada pelo 
Goethe-Institut no Agrupamento de Escolas 
de Cascais), em 2017-2020. 
 
 

Conselho Pedagógico 
 
Centro de Formação de 
Escolas de Cascais  
 
Parceiros educativos  
 
Goethe-Institut 

Número de professores com 
formação nas áreas 
indicadas (coordenadores 
dos grupos disciplinares e 
dos departamentos, 
Observatório de Qualidade) 
 
 
Número de funcionários com 
formação nas áreas 
indicadas (Direção, 
Observatório de Qualidade) 
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IV – IMAGEM, IDENTIDADE E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Dimensão: 
1.Instrumentos de comunicação  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE30/A4/D1 
 
 

Sistematizar a 
recolha e a 

divulgação da 
informação e 
melhorar a 

comunicação do 
Agrupamento 

Divulgar todas as iniciativas 
relevantes na Página do 
Agrupamento e no Jornal do 
Agrupamento 
 
Atualizar semanalmente a 
Página do Agrupamento 
 
Publicar trimestralmente, em 
papel ou em suporte 
eletrónico, o Jornal do 
Agrupamento  
 
 

Criação da equipa responsável pela 
atualização da Página do Agrupamento e de 
instrumentos conexos (como blogue e página 
de Facebook), em 2017-2018. 
 
Criação da equipa do Jornal do 
Agrupamento, envolvendo professores de 
Português e alunos, em 2017-2018. 
 
Criação da equipa de revisão (gráfica e 
linguística) de todos os documentos 
(internos e públicos), em 2017-2018. 
 
Atualização regular da Página do 
Agrupamento, noticiando as atividades 
previstas e realizadas no âmbito das 
disciplinas, dos clubes e dos projetos, em 
2017-2020. 
 
Publicação regular do Jornal do 
Agrupamento (noticiando atividades 
realizadas no âmbito das disciplinas, dos 
clubes e dos projetos), produzido por alunos 
sob orientação de professores, em 2017-
2020. 

Direção 
 
Conselho Pedagógico 
 
Docentes 

Números de atualizações da 
Página (coordenadora da 
Página do Agrupamento) 
 
Número de edições e de 
notícias do Jornal do 
agrupamento (coordenadora 
da BE/CRE) 
 
Número de documentos 
revistos (coordenador da 
equipa de revisão de 
documentos) 

OE31/A4/D1 
 

Melhorar a 
imagem do 

agrupamento 

Renovar as áreas da ES visíveis 
a partir do exterior  
 
 

Limpeza do pinhal, transformando-o num 
lugar aprazível e seguro, em 2017-2018. 
 
Renovação das pinturas dos pátios e dos 
muros, em 2018-2019. 

Direção 
 

Câmara Municipal de 
Cascais 
 

Assistentes operacionais  

Número de intervenções ou 
de obras realizadas (Direção) 
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Dimensão: 
2.Gestão dos espaços envolventes das unidades orgânicas 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE32/A4/D2 
 

Aumentar a 
segurança dos 
alunos e das 

famílias no acesso 
à escola 

 

Melhorar as passadeiras e a 
sinalização, aumentando a 
segurança no atravessamento 
das vias, em todas as unidades 
orgânicas 
 
 

Contactar a Câmara, a Junta de Freguesia e 
parceiros educativos, de modo a serem 
feitas as alterações necessárias, em 2017-
2018. 
 
Obter as alterações necessárias das áreas 
envolventes, em 2018-2020. 

Direção 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Junta de Freguesia 
 
Associações de Pais 

Número de alterações 
concretizadas (Direção) 

 

 

Dimensão: 
3.Serviço de transportes entre as unidades orgânicas  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE33/A4/D3 
 

Facilitar o acesso 
à EB e à ES 

através da rede 
de transportes 

coletivos 

Obter uma ligação direta 
entre os lugares de 
proveniência dos alunos 
(designadamente, Aldeia de 
Juso e Areia-Guincho) e as 
EB2,3 e ES 

Participação das necessidades de transporte 
dos alunos à Scotturb, com conhecimento da 
Câmara Municipal de Cascais e a Junta de 
Freguesia, em 2017-2018. 
 
 

Direção 
 
Scotturb 
 
Câmara Municipal de 
Cascais 
 
Junta de Freguesia 
 
Associações de Pais 

Obtenção de uma carreira 
de autocarro que sirva os 
alunos do Agrupamento 
(Direção) 
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Dimensão: 
4.Atividades de natureza educativa dirigidas à comunidade ou desenvolvidas em articulação com os parceiros educativos  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE34/A4/D4 
 

Reforçar a 
articulação entre 
o Agrupamento e 

a região 
 

Aumentar em 10% as 
atividades educativas 
realizadas fora da escola, em 
articulação com os parceiros 
educativos 

Estabelecimento de protocolos com 
instituições culturais, de modo a obter 
reduções significativas nos preços de acesso, 
em 2017-2018. 
 
Promoção da participação de entidades 
externas (designadamente, instituições 
culturais e parceiros educativos, como o 
Goethe-Institut) no Dia da Cultura, em 
2017-2020. 

Direção 
 
Associações de Pais  
 
Instituições culturais 
dos concelhos de 
Cascais, Oeiras, Sintra e 
Lisboa 
 
 

Número de parcerias 
estabelecidas (Direção) 
 
Número de participações 
externas no Dia da Cultura 
(coordenador do Dia da 
Cultura, Observatório de 
Qualidade) 

 

Dimensão: 
5.Atividades de natureza social e lúdica dirigidas à comunidade ou desenvolvidas em articulação com os parceiros educativos  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS AÇÕES E CALENDARIZAÇÃO INTERVENIENTES INDICADORES 

OE35/A4/D5 
 

Reforçar a ligação 
do Agrupamento à 

população 

Realizar, pelo menos, 40% das 
atividades lúdicas (festas de 
Natal, festas de Carnaval, 
festas de conclusão do ano 
letivo, baile de finalistas) com 
convidados (famílias, utentes 
dos centros de dia e dos 
centros sociais e paroquiais, 
ou antigos alunos) ou em 
lugares públicos (no mercado 
de Cascais, ou no parque 
Marechal Carmona) 

Organização de atividades lúdicas 
considerando a presença de convidados, em 
2017-2020. 
 
Envio de convites a famílias e outros 
residentes na envolvente do Agrupamento, 
em 2017-2020. 
 
Organização de atividades lúdicas 
considerando a utilização de lugares 
públicos, em 2017-2020. 
 
Organização de festas com convidados, em 
2017-2020. 
 
 
 

Direção 
 
Coordenadores das 
atividades lúdicas 
 
Associações de Pais  
 
Associação de 
Estudantes 
 
Instituições de 
solidariedade social 
 
Câmara Municipal de 
Cascais  
 
Junta de Freguesia 

Número de convidados 
(coordenadores das 
atividades, coordenador do 
PAA, Direção) 
 
Número de atividades 
realizadas em lugares 
públicos (coordenadores das 
atividades, coordenador do 
PAA, Direção) 
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Quadro 4 – Matriz de coerência entre o PEA 2017-2020, o Relatório de Avaliação Externa, o Plano Estratégico Educativo Municipal e a 

Estratégia Local de Promoção da Saúde 

Projeto Educativo do Agrupamento 
de Escolas de Cascais 2017-2020 

Relatório de Avaliação Externa 
(IGEC) 

 
< http://www.igec.mec.pt/ 

upload/AEE_2017_Sul/ 
AEE_2017_AE_Cascais_R.pdf > 

Plano Estratégico Educativo 
Municipal (CMC) 

 
< http://www.cm-

cascais.pt/sites/default/files/ 
anexos/gerais/new/ 

peem_cascais_versao_ 
discussao.pdf > 

Cascais | Estratégia Local de 
Promoção da Saúde 2016-2020 

(CMC) 
 

< http://www.cm-
cascais.pt/projeto/estrategia-local-de-

promocao-da-saude > 

5 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE 

MELHORIA 

III 1.2.3 – DESEJOS 
II 2.4 - OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
3 - EIXOS ESTRATÉGICOS 

OE01/A1/D1 

Melhorar as aprendizagens curriculares 
  ----- 

OE02/A1/D1 

Assegurar a aquisição das aprendizagens 
fundamentais no domínio da língua 
portuguesa e a iniciação às ciências 

experimentais e à informática  

   

OE03/A1/D1 

Melhorar a pontualidade e a assiduidade 
dos alunos 

  ----- 

OE04/A1/D1 

Reduzir a indisciplina na EB 
  ----- 

OE05/A1/D1 

Manter a disciplina nos recreios nas EB1 
-----  ----- 

OE06/A1/D2 

Assegurar a qualidade da atuação da 
Educação Especial, através de práticas de 

educação inclusiva 
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OE07/A1/D3 

Promover a educação para a saúde 
   

OE08/A1/D3 

Incrementar a utilização das bibliotecas  
  ----- 

OE09/A1/D3 

Oferecer a oportunidade de obter 
certificação externa em Alemão 

  ----- 

OE10/A1/D4 

Assegurar um ensino de segunda 
oportunidade orientado tanto para o 

prosseguimento de estudos como para a 
capacitação pessoal e profissional 

   

OE11/A1/D5 

Assegurar uma oferta educativa adequada 
às necessidades dos alunos 

  ----- 

OE12/A1/D5 

Desenvolver a oferta de complemento 
curricular e a oferta extracurricular 

  ----- 

OE13/A1/D5 

Melhorar o trabalho colaborativo, 
orientado para o desenvolvimento 

profissional docente 

  ----- 

OE14/A1/D5 

Melhorar a qualidade do serviço educativo 
  ----- 

OE15/A1/D5 

Facilitar a transição das EB1 para a EB 
  ----- 

OE16/A2/D1 

Melhorar os espaços letivos 
-----  ----- 
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OE17/A2/D1 

Instalar laboratórios específicos na EB 
-----  ----- 

OE18/A2/D2 

Melhorar as instalações sanitárias da EB e 
da ES 

-----  ----- 

OE19/A2/D2 

Melhorar os espaços de recreio ao ar livre 
nas EB1 

-----   

OE20/A2/D2 

Melhorar a segurança dos 

estabelecimentos de ensino 

-----   

OE21/A2/D3 

Incrementar a adequação tecnológica das 

salas de aula 

-----  ----- 

OE22/A2/D3 

Dotar os ginásios de equipamento 
tecnológico destinado a medir a condição 

física dos alunos 

-----   

OE23/A2/D3 

Atualizar os fundos documentais das 
bibliotecas e das ludobibliotecas 

-----  ----- 

OE24/A2/D3 

Aumentar os equipamentos informáticos na 
sala de DT 

-----  ----- 

OE25/A3/D1 

Aumentar a compreensão dos níveis de 
intervenção e controlo dos diferentes 

atores educativos 

 ----- ----- 
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OE26/A3/D1 

Melhorar a articulação vertical e horizontal 
dos currículos 

 ----- ----- 

OE27/A3/D1 

Promover a inter-relação das unidades 
orgânicas do Agrupamento 

 ----- ----- 

OE28/A3/D2 

Sistematizar a divulgação de informação 
funcional 

 ----- ----- 

OE29/A3/D3 

Melhorar a formação dos recursos humanos 
 -----  

OE30/A4/D1 

Sistematizar a recolha e a divulgação da 
informação e melhorar a comunicação do 

Agrupamento 

-----  ----- 

OE31/A4/D1 

Melhorar a imagem do agrupamento 
-----  ----- 

OE32/A4/D2 

Aumentar a segurança dos alunos e das 
famílias no acesso à escola 

   

OE33/A4/D3 

Facilitar o acesso à EB e à ES através da 
rede de transportes coletivos 

   

OE34/A4/D4 

Reforçar a articulação entre o 
Agrupamento e a região 

   

OE35/A4/D5 

Reforçar a ligação do Agrupamento à 
população 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

  

O presente projeto educativo, de acordo com a legislação em vigor, terá uma 

validade de três anos, a partir da data de aprovação do Conselho Geral. 

A avaliação do projeto educativo de escola resultará da avaliação (anual) do plano 

anual de atividades e de todos os documentos que norteiam a vida do Agrupamento.  

A monitorização será da responsabilidade da direção, apoiada por uma equipa de 

trabalho. No final da sua vigência, será alvo de uma avaliação sistemática por todos 

os elementos da comunidade educativa, em modalidade a estabelecer.  

Recomenda-se uma monitorização anual de estratégias e de atividades, com recurso 

a recolha e tratamento de dados relativos às áreas de intervenção do projeto, 

levando à adoção de medidas de ajustamento ou correção de estratégias. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

PERFIL DO ALUNO E PERFIL DO EDUCADOR 

Perante um mundo complexo e em constante mudança, marcado pela incerteza em 

vários planos, desde o económico ao da empregabilidade, a escola enfrenta o desafio 

de preparar os jovens de modo que possam inserir-se na sociedade enquanto pessoas 

ativas, resilientes, criativas e responsáveis. Para isso, é fundamental uma forte 

capacidade reflexiva sobre si, os outros e o mundo, capacidade que lhes permita 

serem cidadãos autónomos, abertos a novas experiências, com espírito crítico e 

criativo, e com um sentido de pertença aos diversos contextos de vida em que 

operam. São ainda fundamentais, na formação dos jovens nascidos no século XXI, a 

aquisição de práticas de trabalho de projeto, investigativas e colaborativas e a 

assunção de uma postura de aprendizagem ao longo da vida.  

Embora toda a comunidade educativa tenha um papel na educação e na formação das 

alunas e dos alunos, o professor é, sem dúvida, um elemento essencial, devendo 

corresponder às exigências de um mundo em transformação, e não se limitando a ser 

um simples transmissor de conhecimentos. Na sua prática letiva e não letiva, o 

docente deve adotar uma prática reflexiva, assim como uma cultura de avaliação e 

regulação, associadas a uma capacidade de adaptação e formação ao longo da vida. 

Neste momento, é essencial que o professor promova uma abordagem integrada das 
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diferentes matérias e reconheça o lugar das tecnologias de informação e 

comunicação na educação, a fim de as utilizar eficazmente.  

Numa sociedade globalizada, complexa e marcada pela diversidade cultural, o 

professor deve revelar um espírito de abertura perante a diferença e ser um 

mediador intercultural, que promove o respeito pelo outro e a coexistência pacífica e 

inclusiva.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Aprovado em reunião do Conselho Geral, no dia 31 de outubro de 2017. 

Formação académica 
sólida

Cidadania ativa, com 
espírito crítico e 

criativo

Inovação e 
empreendedorismo

Aprendizagem ao 
longo da vida

Cidadãos 
responsáveis, 
autónomos e 

solidários


