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I - INTRODUÇÃO 
 

Este Projeto Educativo é o documento estruturador do Agrupamento de Escolas de 

Alvide e define a visão – um ideal que gostaríamos de atingir –, a missão e a cultura 

de escola, com todos os seus valores, normas e convicções. Nele, estão, ainda, 

incorporados os princípios que definem a nossa identidade e o desenvolvimento de 

uma estratégia de ação. 
 

Trata-se de um instrumento de planeamento construído a partir de um diagnóstico 

estratégico e que funciona como um guião informativo para toda a comunidade 

educativa:  
 

• Para os pais e encarregados de educação, nas opções escolares e profissionais 

para o futuro dos seus filhos e educandos; 
 

• Para o tecido empresarial local, como indicador importante de recursos 

humanos disponíveis no mundo do trabalho, promotor do emprego e do 

desenvolvimento económico e social. 
 

O Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) visa promover a melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos seus alunos, identificando pontos fortes e áreas 

onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus esforços. 
 

Com base no diagnóstico estratégico realizado, foram definidas as seguintes áreas 

prioritárias: 
 

• Promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono escolar; 

• Reforço da articulação entre os diversos ciclos de estudos; 

• Adequação das atividades educativas e de ensino às capacidades e aos ritmos 

de aprendizagem das crianças e dos alunos; 

• Fomento da participação na escola da comunidade educativa e da sociedade 

local, propiciando um melhor (re)conhecimento público da qualidade do 

trabalho realizado nas escolas do Agrupamento; 

• Adoção de um modelo integrado de avaliação institucional do Agrupamento. 
 

 

II - METODOLOGIA 
 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Alvide tem como base a 

especificidade de cada escola do Agrupamento, pelo que foi essencial para a sua 

construção a análise do contexto interno, de modo a explicitar, não só a imagem que a 

comunidade educativa tem de si mesma, mas também as suas expectativas. 
 

O primeiro procedimento metodológico utilizado na elaboração deste documento 

assentou na análise ao anterior Projeto Educativo, seguida de uma caraterização das 

escolas do Agrupamento, do contexto socioeconómico em que estão inseridas e no 

levantamento dos recursos materiais e humanos, que podem contribuir para a 

efetivação das estratégias de atuação. 
 

Deste modo, foi possível identificar práticas consideradas adequadas e eficazes, ou 

seja, determinar as áreas fortes do Agrupamento e as áreas onde devem incidir 
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prioritariamente os seus esforços para a melhoria. Definiram-se eixos estratégicos 

bem como as áreas de intervenção, objetivos específicos, estratégias e metas/produtos 

que permitem verificar a consecução dos objetivos. 
 

A elaboração do Projeto Educativo passou pelas seguintes etapas: reunião do grupo de 

trabalho com um membro da anterior equipa; reunião com um técnico da Câmara 

Municipal de Cascais (CMC), especializado na elaboração deste tipo de documentos; 

reuniões com membros da equipa de Avaliação Interna do Agrupamento; análise dos 

inquéritos online realizados a toda a comunidade educativa; apresentação de propostas 

e auscultação das necessidades e expetativas manifestadas pelos diversos membros da 

comunidade educativa; análise da Carta de Missão 2013-2016, elaborada pelo Diretor 

do Agrupamento; análise do Relatório “Agrupamento de Escola de Alvide - Cascais”, 

elaborado pela equipa de Avaliação Externa das Escolas; elaboração do presente 

documento que permita fazer a ponte para um novo paradigma do binómio 

qualificação adquirida / empregabilidade. 
 

A operacionalização do Projeto Educativo dará a todos os membros da comunidade 

educativa – pessoal docente, pessoal não docente, alunos, pais e encarregados de 

educação e parceiros –, a oportunidade de participar na construção de um projeto 

partilhado de preparação dos nossos alunos para um tempo caracterizado por uma 

constante mudança no que respeita às qualificações e competências mais adequadas à 

integração na vida ativa.  

 

 

III - CONTEXTO E IDENTIDADE DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

1. CARATERIZAÇÃO DO CONCELHO DE CASCAIS 
 

Cascais é parte integrante da área metropolitana de Lisboa (AML), que engloba 20 

concelhos. Num círculo mais alargado, a Grande Lisboa e a AML fazem parte de 

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 53 concelhos. Cascais é um dos 8 concelhos 

da Grande Lisboa (97,3 km²) e encontra-se dividido, administrativamente, em 

4 freguesias, desde 2013, depois de uma reforma administrativa nacional 

(Alcabideche, Cascais Estoril, Carcavelos Parede e S. Domingos de Rana). O 

município é limitado a norte pelo município de Sintra, a leste por Oeiras e a sul e a 

oeste tem costa no Oceano Atlântico.  
 

Segundo os resultados do Censos de 2011, verifica-se que o concelho de Cascais, com 

206.479 habitantes (96.866 homens e 109.613 mulheres), assistiu a um crescimento 

significativo da sua população residente, traduzido em mais 35.796 habitantes em 

relação aos Censos de 2001. No Distrito de Lisboa, o concelho de Cascais foi o que 

teve maior crescimento populacional em valores absolutos na última década e o 

terceiro em valores percentuais. As Freguesias de Alcabideche e S. Domingos de 

Rana foram as que mais contribuíram para esse crescimento. 
 

Apesar de todas as faixas etárias terem crescido entre 1991 e 2011 - à exceção da 

faixa etária dos 15 aos 24 anos – o grupo de pessoas com idade superior a 64 anos foi 

o que mais cresceu, passando da faixa etária com menor peso em 1991 para o segundo 

grupo etário em 2011, tendo registado um crescimento de 109% nos últimos 20 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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As freguesias mais envelhecidas (Parede, Estoril e Cascais) são as freguesias com 

maiores taxas de feminização (superiores a 54%) dada a maior esperança média de 

vida das mulheres. Nestas freguesias, as mulheres constituem mais de 59% do grupo 

etário das pessoas com idade superior a 64 anos (Censos de 2011). 
 

Segundo os dados dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estão registados 

22.134 imigrantes (2010), o que corresponde a 11% da população. As pessoas 

oriundas do Brasil correspondem a quase 1/3 dos estrangeiros, sendo esta uma 

comunidade com uma elevada taxa de feminização (59%). Esta feminização é, aliás, 

uma característica da generalidade das comunidades provenientes da América Central 

e do Sul em Cascais. 
 

A população de Cascais apresenta níveis de instrução elevados em comparação com o 

restante território nacional, sendo a fatia mais significativa, a das pessoas com o 

ensino superior (25%). Este valor é elevado mesmo no contexto da Região de Lisboa, 

onde a população com o ensino superior apresenta um peso de 17% (Plano de 

Desenvolvimento Social 2012-2015). 
 

Da análise da situação atual, destacam-se algumas tendências e desafios com que a 

Rede Social deverá lidar, nomeadamente: o envelhecimento da população, o 

desemprego, a exigência de mais e novas qualificações e competências, as 

dificuldades financeiras do Estado, as desigualdades territoriais, as respostas da 

sociedade civil e a necessidade de inovação social. 
 

A principal ação da Rede Social local e o seu contributo para a coesão social têm-se 

centrado na oferta de serviços sociais às famílias que, por si só, não conseguem aceder 

aos direitos sociais e a uma vida digna. Contudo, os recursos dos agentes sociais 

locais são escassos e bastante dependentes das políticas públicas. Por privilegiarem os 

grupos sociais mais desfavorecidos, onde os fenómenos de exclusão são mais graves, 

estes agentes são fortemente dependentes de recursos geridos pela administração 

central e local (Plano de Desenvolvimento Social 2012-2015). 
 

1.1. FREGUESIA DE ALCABIDECHE 
 

Alcabideche é uma das unidades administrativas do concelho de Cascais. Localiza-se 

a Norte deste concelho, limitada a Norte com o Concelho de Sintra, a Oeste com o 

Oceano Atlântico, a Sul com a antiga freguesia do Estoril e a Este com a freguesia de 

São Domingos de Rana.  
 

Alcabideche apresenta uma profunda descaracterização, coexistindo traços 

periurbanos (zonas anteriormente ruralizadas), com núcleos urbanos em grande 

expansão. Paralelamente, desenvolveram-se núcleos urbanos onde as questões da 

pobreza e da marginalização sociocultural são ainda visíveis.  

Esta freguesia é afetada por indícios de interioridade e periferização em relação ao 

centro administrativo, contudo, as sinergias geradas, quer com o funcionamento do 

novo Hospital de Cascais, quer com a rede de acessibilidades emergentes, ligação do 

IC 30 à A5 e a variante de Manique, alteraram esta realidade potenciando o seu 

crescimento económico-urbanístico.  
 

Alcabideche é a maior freguesia do concelho, em termos de área territorial (39,8 km²), 

registando uma maior dispersão das suas localidades, bem com a menor densidade 
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populacional (1054 Habitantes / km², em 2011). Em população residente é a segunda 

freguesia mais populosa do concelho, com 42.143 habitantes, mais 10.342 habitantes 

em relação a 2001, com 15.582 famílias, mais 4.699 que em 2001 (Censos de 2011).  
 

Em termos económicos, Alcabideche é uma freguesia onde predomina o setor 

terciário (emprega 73,6% da população ativa), na qual emergiram novos polos de 

atração, como sejam os serviços, o comércio e a logística. No que respeita às 

empresas do setor secundário, o principal tipo de atividades desenvolvidas insere-se 

na área da construção. 
 

Ao nível da educação formal (Censos 2011) a freguesia mantém a tendência de 

apresentar médias baixas ao nível do concelho, apresentando uma taxa de 18,1% de 

analfabetismo. Cerca de 21,3% dos residentes tinham o 1º ciclo de escolaridade, 12% 

tinham o 2º ciclo de escolaridade, 16,7% tinham o 3º ciclo de escolaridade, 15,4% 

tinham o nível secundário e apenas 13,9% da população tinham níveis superiores de 

escolaridade.  
 

1.2. FREGUESIA DE CASCAIS 
 

A Freguesia de Cascais foi extinta em 2013, no âmbito da reforma administrativa 

nacional, tendo sido agregada à freguesia do Estoril, para formar uma nova freguesia 

denominada União das Freguesias de Cascais e Estoril da qual é a sede.  
 

A Freguesia de Cascais deixou de ser a mais populosa desde 1991, e em 2011 

acentuou essa tendência. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INE -

Instituto Nacional de Estatística (Censos 2011), a antiga freguesia de Cascais é 

habitada por 35.409 pessoas (17,15% dos habitantes no concelho), das quais, 20,66% 

têm mais de 65 anos e 14,45% são crianças ou adolescentes. Ainda em termos 

demográficos, constata-se que, das 14.581 famílias residentes na freguesia de Cascais, 

27,06% são compostas por uma única pessoa e que o peso dos agregados familiares 

com quatro ou mais indivíduos é de 6,01%. 
 

Acompanhando as tendências metropolitanas em que se insere, Cascais, tal como 

Alcabideche, tem reforçado, nas últimas décadas, uma estrutura de nítida 

terciarização, destacando-se as atividades ligadas ao comércio. No que respeita às 

empresas do setor secundário, o principal tipo de atividades desenvolvidas inclui-se 

também na área da construção (Plano de Desenvolvimento Social 2012-2015).  
 

No que diz respeito às habilitações literárias, 15% da população desta freguesia não 

tem o Ensino Básico, 38% tem o Ensino Básico, 20% possui o Ensino Secundário, 

27% tem o Ensino Universitário (Censos de 2011). 
 

De 2004 a 2008, tem vindo a crescer o número de alunos a frequentar cursos 

profissionais no ensino secundário, registando-se, no ano letivo de 2008/09, uma taxa 

de 16,5%. Em termos do universo escolar, no ano letivo de 2008/2009, do total de 

alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário, 44% frequentavam o ensino privado. 

As taxas de retenção e desistência têm vindo a diminuir ao longo da última década, 

sobretudo ao nível do ensino secundário. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Cascais_e_Estoril
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2. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALVIDE 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

O Agrupamento de Escolas de Alvide foi homologado por Despacho do Diretor 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, datado de 4 de abril de 2007. 
 

2.2. RETRATO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento de Escolas de Alvide é um Agrupamento Vertical, com sede na 

Escola Secundária 2,3 de Alvide, anteriormente designada por Escola Secundária de 

Alvide. A Escola-Sede localiza-se em Alvide, a 2 km do centro da Vila de Cascais, e 

integra-se na freguesia de Alcabideche.  
 

São áreas de influência das escolas do Agrupamento as seguintes: Alvide, Fontainhas, 

Pai do Vento, Amoreira, Cascais, Alcoitão e Alcabideche. 
 

 

2.2.1. ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas de Alvide é constituído por 4 estabelecimentos, 

distribuídos pelas freguesias de Alcabideche e Cascais-Estoril: a Escola-Sede (ES 2,3 

de Alvide), a Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Alvide (EB1/JI de 

Alvide), a Escola Básica do 1º Ciclo nº 4 de Cascais (EB1 nº4 de Cascais) e a Escola 

Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância Professor Manuel Gaião (EB1/JI Prof. 

Manuel Gaião); esta última escola está distribuída por dois edifícios, a cerca de 500 m 

um do outro.  
 

As duas primeiras situam-se na freguesia de Alcabideche e as outras duas na freguesia 

de Cascais-Estoril. 
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A máxima distância, de 1,6 km, verifica-se entre a Escola-Sede e a Escola Básica do 

1.º ciclo Professor Manuel Gaião (Edifício B no mapa). 

A baixa dispersão física existente é um fator facilitador para o bom funcionamento do 

Agrupamento; no entanto, a nova realidade de Agrupamento afetou de forma 

substancial, todas as escolas que integraram o Agrupamento, sobretudo ao nível dos 

recursos humanos com reflexos na gestão dos seus funcionamentos. 

 
 

2.2.1.1. INSTALAÇÕES / RECURSOS 
 

Todas as salas das Escolas Básicas do 1º ciclo estão equipadas com quadros 

interativos e computador, possuem sala de professores, sala de apoio e sala de 

arrumos. Apesar de disporem de um espaço de Biblioteca, apenas a EB1/JI de Alvide 

está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares. 
 

No que diz respeito à alimentação, todas fornecem refeições ali confecionadas aos 

alunos, pois possuem refeitório; apenas a EB1 nº 4 de Cascais tem copa para 

aquecimento das refeições. 
 

A EB1/JI Professor Manuel Gaião, constituída por dois edifícios, A e B, tem o 

edifício B com um projeto de remodelação aprovado à espera de financiamento por 

parte da CMC. Ambos têm uma sala multivalente (apoios/terapias…). 
 

Em termos gerais, podemos afirmar que, à exceção do edifício B da EB1/JI Manuel 

Gaião, as condições de trabalho nas escolas do 1º ciclo e JI, quer a nível das condições 

físicas, quer a nível dos recursos materiais, nomeadamente das novas tecnologias de 

apoio ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, são adequadas. 
 

A ES 2,3 de Alvide (Escola-Sede) é constituída por oito pavilhões, inseridos numa 

vasta zona verde. 
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Pavilhão A  

 Direção Executiva 

 Serviços Administrativos 

 Gabinete Primeiros Socorros 

 Sala Professores 

 Gabinete Psicologia e Orientação  

 Central de Telefones 

 Gabinete Professores Educação Especial 

 Gabinete Assembleia de Escola 

 Gabinete Diretores de Turma 

 Gabinete Receção aos Enc. Educação 

 Biblioteca Escolar 

 Sala de Reuniões 

 Sala dos Assistentes Operacionais 

 Sala de Trabalho de professores 
 
Pavilhão B 

 Papelaria 

 Refeitório 

 Bufete 

 Sala de Convívio dos Alunos 

 Sala de Teatro 

 Estúdio da Rádio-Escola 
 
Pavilhão C 

 Salas de aula 

 Sala de Línguas Germânicas 

 Sala de Geografia 

 Sala de Matemática 

 Oficinas de Educação Tecnológica 

 Sala de Educação Musical 
 
 

Pavilhão D   

 Salas de aula 

 Salas de Desenho 

 Oficina de Artes Visuais 

 Gabinete de Intervenção e Apoio 
 

Pavilhão E 

 Sala de Tecnologias / Desenho 

 Laboratório de Eletrotecnia 

 Oficina de Eletrotecnia 
 
Pavilhão F 

 Salas de aula 

 Laboratórios de Física e de Química 

 Salas de Informática 
 Laboratório de Imagem e Som 

 
Pavilhão G 

 Salas de aula 

 Laboratório de Biologia / Geologia 

 Laboratório de Eletrónica 

 Oficina de Eletrónica 

 Sala de Tecnologias / Desenho  

 Sala de Informática 

 Sala de Línguas Românicas 

 Gabinete Clube Ciência e Educação Saúde 
 
Pavilhão Gimnodesportivo 

 Sala Professores 

 Sala de Reuniões 

 Vestiários 

 Balneários 

 Campo Desportivo 

 

 

No geral, existem condições físicas adequadas ao funcionamento da escola, com salas 

específicas, laboratórios e gabinetes diversos (ver esquema na página anterior). 

Assinala-se, ainda, a existência de algumas coberturas de amianto nos corredores 

entre pavilhões, o que tem constituído uma enorme preocupação para todos os que 

nela trabalham e para o qual o Ministério da Educação e Ciência (MEC) tem vindo a 

ser constantemente alertado, no sentido de as mandar substituir. 
 

Em termos das novas tecnologias, a Escola-Sede também possui resposta adequada. 

Cada sala de aulas dispõe de, pelo menos, um computador com ligação à Internet e 

um projetor. Em cada pavilhão existe, pelo menos, um quadro interativo. Existe uma 

Biblioteca Escolar inserida na Rede de Bibliotecas Escolares. Possui refeitório com 

confeção própria.  
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2.2.2. POPULAÇÃO ESCOLAR 
 

A população escolar é constituída por 1081 alunos – dados de 2013/14 – distribuídos 

pelos vários ciclos de escolaridade, do pré-escolar ao 12º ano, com uma significativa 

diversidade cultural: nos últimos 3 anos, cerca de 16,5% da população escolar do 

agrupamento é de origem cultural não portuguesa, predominando as culturas de 

origem nos PALOP e no Brasil. 
 

 
2.2.2.1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS 
 

O quadro seguinte apresenta a evolução do número de alunos no período entre o ano 

letivo 2010/2011 e o ano letivo 2013/2014. 
 

 
Da análise do quadro, verifica-se um ligeiro decréscimo no número total de alunos, 

com maior relevância na EB1 Prof. Manuel Gaião. 

 
2.2.2.2. CONTEXTO FAMILIAR 
 

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

O gráfico seguinte apresenta os dados referentes à Composição do Agregado Familiar, 

resultantes de inquéritos aos alunos e famílias do Agrupamento 
1
. 

 

Monoparent
al

18%

Biparental
23%Biparental + 

1 irmão
27%

Biparental + 
> 1 irmão

23%

Outras
9%

Composição do Agregado Familiar

 

                                                 
1
 Os dados reportam-se ao ano letivo de 2013/14 e não são exaustivos porque, nalguns casos, os 

visados optaram por não responder, ou responderam de forma incompleta. 

Ciclo Escola 
Ano Letivo 
2010/2011 

Ano Letivo 
2011/2012 

Ano Letivo 
2012/2013 

Ano Letivo 
2013/2014 

Pré-Escolar 

Jardim de Infância de 
Alvide 

26 25 25 25 

EB 1  
Prof. Manuel Gaião 

25 25 25 24 

1º 

EB 1 Alvide 161 161 154 148 

EB 1 Cascais 4 90 83 86 91 

EB 1  
Prof. Manuel Gaião 

142 144 118 103 

2º e 3º 
EB 2,3 com ES de 

Alvide 
543 566 553 536 

Ensino 
 Secundário 

EB 2,3 com ES de 
Alvide 

165 166 139 154 

Total 1152 1170 1100 1081 
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Da análise dos dados constata-se que a estrutura do Agregado Familiar Biparental e as 

suas variantes, com ou sem irmãos, é a preponderante e com valores relativamente 

homogéneos entre estas. As outras duas estruturas apresentam no seu conjunto valores 

semelhantes aos das estruturas familiares mais tradicionais (27%). 
 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DOS PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

O gráfico seguinte apresenta os dados referentes às Habilitações Académicas dos 

Pais/Encarregados de Educação, resultantes de inquéritos aos alunos e famílias do 

Agrupamento 
2
. 

 

11%

13%

31%
32%

4%
9%

Habilitações Académicas dos Pais/Encarregados de 
Educação

≤ 4º Ano

2º Ciclo

3º Ciclo

Ens. Sec.

Bacharelato

Licenciatura

 
 

Da observação constata-se uma predominância dos pais com Habilitações Académicas 

com o terceiro ciclo do ensino básico ou com o ensino secundário, com valores muito 

semelhantes e distribuição homogénea em todos os níveis de ensino dos seus 

educandos. São ainda significativos os valores encontrados para os pais com 

Habilitações Académicas até ao sexto ano de escolaridade. No entanto, os dados 

parecem apontar para um aumento do nível das Habilitações Académicas que 

frequentam os primeiro e segundo ciclos de escolaridade. Tal situação poderá dever-

se ao facto de serem pais mais jovens, com um maior investimento nos seus percursos 

académicos e de formação. 
 

 

2.2.2.3. ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
 

Os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais do Agrupamento no triénio 

2011/2014, têm vindo a aumentar, de forma 

significativa, o que é visível através da análise 

do gráfico. Este acréscimo, de cerca de 47%, é 

muito provavelmente resultado da consolidação 

dos mecanismos de referenciação mais precoce, 

por parte de todos os intervenientes envolvidos 

(Professores, Encarregados de Educação, entre 

outros). 

 

                                                 
2
 Os dados reportam-se ao ano letivo de 2013/14 e não são exaustivos porque, nalguns casos, os 

visados optaram por não responder, ou responderam de forma incompleta. 
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Ao nível dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, a tendência de aumento não é 

tão notória, embora deva realçar-se que durante o decorrer de cada ano letivo ocorre 

normalmente um significativo número de referenciações, particularmente nos 

primeiro e segundo anos de escolaridade. 

 

A inclusão dos alunos que beneficiam da medida prevista no Artigo 21º do Decreto-

Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, Currículo Específico Individual, prende-se com o facto 

de estes serem alunos com problemáticas complexas e exigirem um conjunto de 

recursos muito superior à dos alunos abrangidos por outras medidas educativas. Como 

seria expectável, decorrente do alargamento da escolaridade obrigatória, o seu número 

é cada vez maior na Escola-Sede, onde podem frequentar oito dos doze anos de 

escolaridade. Sublinhe-se que apesar de o número de alunos com Currículo Específico 

Individual não apresentar oscilações, tal circunstância resulta sobretudo dos processos 

de encaminhamento destes alunos para respostas mais adequadas aos seus projetos de 

vida, nomeadamente, a sua integração em Unidades incluídas nas Modalidades 

Específicas de Educação e a frequência de Cursos de Formação no âmbito do Centro 

de Recursos para a Inclusão (C.R.I – C.E.R.C.I.C.A). 
 

O acréscimo do número de alunos com Necessidades Educativas Individuais não foi 

acompanhado do necessário incremento do número de professores de quadro do 

Agrupamento como se pode ver no quadro seguinte. Tal circunstância tem originado 

uma permanente descontinuidade no acompanhamento dos casos destes alunos, 

constituindo uma expressiva barreira à intervenção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Professores de Educação Especial 
Ano Letivo 
2011/2012 

Ano Letivo 
2012/2013 

Ano Letivo 
2013/2014 

Nº de Professores do Quadro do 
Agrupamento 

2 2 2 

Nº de Professores contratados e/ou 
destacados 

2 2 3 

Total 4 4 5 
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2.2.2.4. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

O gráfico seguinte apresenta a evolução dos dados relativos à Ação Social Escolar – 

apoios económicos – dos alunos do Agrupamento, no triénio 2011/2013. 
 

 
 

A realidade apresentada no gráfico anterior permite-nos constatar que o número de 

alunos com direito a apoio económico continua a ultrapassar os 50 % da população 

escolar, apesar da recente alteração nas regras de acesso àquele tipo de apoio. 
 
 

2.2.3. CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente é relativamente estável e com significativa experiência profissional, 

conforme podemos comprovar no quadro seguinte: 
 

 
 

Regista-se uma manifesta tendência para o envelhecimento do corpo docente no nosso 

agrupamento e consequente aumento do número de professores mais jovens. Este 

decréscimo de professores com mais idade ocorre ao mesmo tempo que se regista uma 

redução do número total de docentes. O aumento da carga horária, através da 
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diminuição de reduções de horas por cargos e outras funções, pode explicar este facto. 

Senão, vejamos a evolução, por faixa etária, do número de docentes em funções neste 

período: 
 

 

 
 
 

Analisando, ainda, a evolução da distribuição dos professores no que diz respeito ao 

tipo de vínculo contratual, podemos verificar no quadro seguinte que se regista uma 

diminuição significativa no número de professores do Quadro deste Agrupamento ao 

longo do período em apreço. 

 

Vínculo 
Docentes 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Quadro 95 91* 97 ** 90 *** 

Além quadro 28 41 28  

CIT/Termo 13 5 2 28 

Totais 136 137 127 118 

* 2 são de um outro Agrupamento (mobilidade interna) 

** 8 são de um outro Agrupamento (mobilidade interna) 

*** 7 são de um outro Agrupamento (mobilidade interna) 

 
 

 

2.2.4. PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Tem vindo a registar-se uma redução de efetivos do pessoal não docente, apesar de o 

número total real não ter decrescido. No entanto, numa análise atenta do quadro, 

verificamos que o número de assistentes operacionais e administrativos pertencentes 

ao quadro/com Contrato Individual de Trabalho (CIT) decresceu de forma drástica, 

enquanto o número de contratados “a horas” (contratos feitos com o máximo de 4 

horas diárias) aumentou significativamente. 
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Vínculo 
Não Docentes * 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Quadro 26 24 26 22 

Termo 2    

CIT  11 11 11 

Outros 9 12 9 14 

Totais 37 47 42 47 

    *Inclui a Psicóloga e Orientadora Escolar 

 

No período em apreço, a idade média do corpo do pessoal não docente situa-se nos 50 

anos; este possui uma larga experiência em trabalho com alunos do 3º ciclo e 

secundário. A oferta do 2º ciclo na Escola-Sede veio introduzir uma nova realidade e 

constitui um novo desafio ao trabalho deste corpo. 
 
 

 

 

 
 

 

Apesar de se verificar uma estabilidade do corpo não docente em termos de número 

de funcionários, verifica-se um decréscimo considerável no pessoal mais antigo no 

Agrupamento, decréscimo, esse, explicado pelo número de aposentações neste 

período, compensado pela contratação de pessoal, “a horas”, significativamente mais 

jovem (gráfico seguinte): 
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2.2.5. ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
 

Embora o Regulamento Interno do Agrupamento preveja a representação dos Alunos 

pela Associação de Estudantes, a existência deste órgão e a sua intervenção na escola 

tem sido intermitente e pouco visível. 

 
 

2.2.6. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Durante o primeiro ano de funcionamento do Agrupamento existia apenas a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola-Sede. Findo este período, 

surgiram as outras três Associações, uma em cada Escola Básica do 1º Ciclo. A 

existência de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação por cada Escola é 

da maior importância para o reforço da relação entre a escola e as famílias, 

particularmente no que se refere ao papel do Encarregado de Educação na Escola e às 

áreas de comunicação/colaboração a privilegiar nesta relação. 
 
 

2.3. OFERTA EDUCATIVA 
 

2.3.1. OFERTA CURRICULAR 
 

A caracterização da população escolar revela dados fundamentais que têm de ser 

equacionados na elaboração e concretização deste Projeto Educativo: os ainda baixos 

índices de escolaridade dos Pais/Encarregados de Educação e a predominância do 

setor terciário, no domínio profissional; o número de alunos com outras 

nacionalidades. Também o elevado número de alunos carenciados tem repercussões 

nas dinâmicas funcionais, nomeadamente na oferta curricular. 
 

O Agrupamento tem, por isso, procurado ativamente oferecer Cursos cujas 

metodologias dão resposta às capacidades e aos diferentes ritmos de aprendizagem 

das crianças e dos alunos e às necessidades do meio envolvente, procurando 

rentabilizar recursos humanos e físicos. 
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2.3.1.1. CURSOS ORIENTADOS PARA O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 
 

No que respeita aos percursos formativos mais orientados para o prosseguimento de 

estudos – certificação académica equivalente ao 12º ano de escolaridade –, a Escola 

Secundária 2,3 de Alvide – está bem equipada em termos de recursos humanos e 

físicos nas áreas da: 
 

 Física e Química; 

 Biologia e Geologia. 

 

2.3.1.2. CURSOS VOCACIONAIS 
 

No que respeita aos percursos formativos com certificação académica equivalente ao 

9º ano de escolaridade, a Escola Secundária 2,3 de Alvide está bem equipada em 

termos de recursos humanos e físicos adequados à lecionação de Cursos nas áreas de 

formação: 
 

 Eletrónica; 

 Informática;  

 Multimédia. 

 
2.3.1.3. CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4 
 

No que respeita aos percursos formativos com dupla certificação – certificação 

académica equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação profissional de nível 

4 –, a Escola Secundária 2,3 de Alvide – está bem equipada em termos de recursos 

humanos e físicos adequados à lecionação de Cursos nas áreas de formação: 
 

 Animação Sociocultural; 

 Eletrónica, Automação e Comando; 

 Gestão de Equipamentos Informáticos. 

 
2.3.2. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

Todas as escolas do 1º ciclo têm oferecido Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC), gratuitamente, a partir das 15h30m. Até ao ano letivo de 2012/13, a oferta 

semanal era de dez horas e as áreas abrangidas eram as seguintes: Expressões Físico-

Desportivas, Expressões Artísticas, Ensino da Música, Inglês e Apoio ao Estudo. 

Apenas este último era assegurado pelo Professor Titular da Turma. Já em 2013/14, a 

oferta semanal foi reduzida para metade, abrangendo todas as áreas anteriormente 

referidas, à exceção do Inglês e do Apoio ao Estudo. 
 

Nos JI, existem alternativas de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), 

mediante pagamento, entre as 15h30m e as 18h.  

Todas estas atividades são promovidas pela CMC e dinamizadas por parceiros e têm 

tido larga adesão por parte dos alunos (a frequência ronda uma média de 95%). 

Na Oferta Complementar do 1º ciclo, o Agrupamento tem desenvolvido, nos vários 

anos de escolaridade, projetos potenciadores das capacidades dos alunos e 

estimuladores da sua criatividade, nomeadamente, nas áreas da Educação para a 

Saúde (1º ano), da Escrita Criativa (2º ano), do Empreendedorismo (3º ano) e do 
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Projeto Comenius (4º ano); na Oferta Complementar do 2º Ciclo, a escola oferece 

Formação Cívica. No que diz respeito à Oferta de Escola, prevista na matriz curricular 

do 3º ciclo, o Agrupamento propõe Dança, Oficina de Teatro, Música ou Educação 

Tecnológica. 
 

 

2.3.3. PROJETOS 
 

Desde sempre que as escolas que compõem o agrupamento realizam várias 

atividades/projetos promovidos pelos Educadores de Infância (JI), pelos professores 

titulares de turma (1º Ciclo) e pelos docentes que integram os diferentes 

Departamentos (Escola-Sede). Em alguns casos, existe interatividade entre os alunos 

da Sede e entre estes e os alunos dos JI e/ou do 1º Ciclo, em projetos que privilegiam 

a formação interpares. Contam, por vezes, com a colaboração de parceiros. 
 
 

 

2.3.3.1. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

A Biblioteca Escolar (BE) propõe-se apresentar novas vias de aquisição de 

conhecimentos e contribuir, com o conjunto das suas iniciativas e atividades, para 

uma aprendizagem mais significativa, uma vivência mais participada e uma visão 

mais lata e atraente da escola. 

No contexto das diversas atividades desenvolvidas destacam-se: 

- o apoio às atividades letivas e não letivas, mediante a viabilização de recursos 

documentais relevantes para os docentes; produção de materiais didáticos; 

orientação e apoio à realização de trabalhos pelos alunos e organização de dossiers 

temáticos, em articulação com conteúdos programáticos; 

- a promoção do livro e da leitura, concretizada com recurso a estratégias 

diferenciadas que incluem a participação em projetos do Plano Nacional de Leitura 

(PNL), na realização de concursos, organização de feiras do livro e exposição de 

trabalhos, na promoção de colóquios/encontros com autores e ilustradores e 

publicação de trabalhos realizados por elementos da comunidade educativa; 

- a promoção da literacia de informação e dos media, sugerindo metodologias de 

trabalho diferenciadas e fornecendo guiões de pesquisa de informação adaptados 

aos diferentes ciclos de escolaridade. 
 

 

2.3.3.2. APOIO AO ESTUDO E TUTORIAS  
 

Com o objetivo de promover pedagogias de diferenciação pedagógica e de estratégias 

que conduzam ao sucesso académico, é feito o acompanhamento dos alunos do 2º 

ciclo que apresentem dificuldades de aprendizagem. Esse acompanhamento é feito 

com aulas de apoio ao estudo nas quais se desenvolvem hábitos de trabalho e de 

organização, bem como se proporciona uma orientação e apoio geral na consolidação 

de matérias lecionadas, centradas nas disciplinas de Português e de Matemática. 
 

Nos últimos anos, cada aluno do 5º ano de escolaridade tem sido acompanhado por 

“padrinhos”, já integrados na dinâmica da Escola-Sede (normalmente, pertencentes ao 

terceiro ciclo). Esta integração (que, excecionalmente, poderá estender-se a alunos do 

6º ano) começa a fazer-se no primeiro dia de aulas, com uma visita às instalações 

principais, e continua nas primeiras semanas de aulas, com o acompanhamento dos 

mais novos na marcação de refeições, nos intervalos, no espaço do recreio e na 
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resolução de pequenos problemas e resposta a questões que vão surgindo. A ligação 

“padrinho/afilhado” revela-se uma mais-valia na integração escolar e tal verifica-se na 

vontade de, quando chega a altura, os mais novos passarem a assumir esse papel 

protetor com os recém-chegados do 1º ciclo. 
 

 

2.3.3.3. PROGRAMA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
 

Desde o ano letivo 1994/95 que a Escola-Sede desenvolve atividades/projetos na área 

da promoção e educação para a saúde, de natureza essencialmente preventiva, que 

visam ter efeitos multiplicadores na Comunidade em que está inserida. Todo o 

trabalho entretanto realizado até ao final do ano letivo 1997/98 foi reconhecido pelo 

Ministério da Educação, pelo que a Escola-Sede passou, desde então, a integrar a 

Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS). 

Por iniciativa da Divisão de Saúde da CMC foi constituída no ano letivo 2009/2010 a 

Plataforma Saúde na Escola do Concelho de Cascais que integra a Divisão de Saúde 

da CMC, os Coordenadores do Programa de Promoção e Educação para a Saúde de 

todos os Agrupamentos e Escolas não Agrupadas do Ensino Público, o Agrupamento 

de Centros de Saúde de Cascais (ACES-Cascais) e a Federação das Associações de 

Pais (FAP). Atualmente, integram, também, a Plataforma, várias escolas do Ensino 

Particular. Para a concretização das diversas atividades, o Agrupamento conta, ainda, 

com o apoio de vários outros parceiros. 

Todas as atividades previstas visam as dimensões curricular, comunitária, ecológica e 

psicossocial que uma Escola Promotora de Saúde deve contemplar. 
 

 

2.3.4. DESPORTO ESCOLAR 
 

O Desporto Escolar tem por objetivos ocupar os tempos livres dos alunos, 

desenvolver a socialização e cooperação com os outros, motivar os alunos para a vida 

escolar e proporcionar a aplicação de aprendizagens curriculares, assim como 

aumentar as suas capacidades motoras e condicionais. Este projeto abrange diversas 

atividades internas e externas. Da atividade interna, resulta a participação dos alunos 

nas atividades concelhias, com a colaboração da CMC.  

 
 

2.4. PARCERIAS 
 

O Agrupamento tem já estabelecidos diversos protocolos com a Câmara Municipal de 

Cascais e com uma rede de Empresas e Instituições das áreas dos Cursos ministrados, 

seja para a realização da formação em contexto de trabalho dos alunos dos diferentes 

cursos profissionalizantes (Profissionais e Cursos Vocacionais), seja para o 

desenvolvimento de ações no âmbito da formação cívica, da educação para a saúde, 

educação especial e orientação escolar e profissional. 
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3. DIAGNÓSTICO DO AGRUPAMENTO 
 

3.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
 

Apresentam-se em seguida os resultados de aprendizagem do último triénio relativos 

aos alunos do ensino básico e secundário que permitirão definir as metas que se 

pretendem para o período de vigência deste PEA.  

 
 

3.1.1. ENSINO BÁSICO 
 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1º ciclo 94,5 96,3 92,0 94,0 94,5 95 

2º ciclo 75,5 71,3 74,1 74,5 75,0 75,5 

3º ciclo 77,2 73,5 78,9 79,5 80,0 80,5 

Quadro 1 - Valores em % de conclusão de ciclo e projeções  
 

 

Da análise do Quadro 1 constata-se que, nos anos letivos de 2011/2012 e 2012/2013, 

com exceção do 1º ciclo, as taxas de conclusão desceram. A situação inverteu-se em 

2013/2014 em que a taxa de conclusão apenas desceu no 1º ciclo. Face à flutuação 

verificada, optou-se por uma projeção com acréscimos marginais. 

 
 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

 
LPO/ 
POR 

MAT POR MAT POR MAT POR MAT POR MAT POR MAT 

4º ano 55,6 39,2 47,0 50,3 58,5 45,1 59 46,0 59,5 46,5 60 47,0 

6º ano 48,6 48,1 47,0 42,0 54,2 39,8 54,5 40,5 55 41,0 55,5 41,5 

9º ano 51,0 45,2 42,0 39,0 47,6 44 48 44,5 49 45,0 50 45,5 

Quadro 2 - Resultados em % das provas de aferição/provas finais e projeções  

 

Da análise do Quadro 2, pode constatar-se que, no ano letivo 2012/13, se verificou 

uma descida dos resultados nas duas disciplinas em apreço, para o Ensino Básico, 

com exceção da disciplina de Matemática do 4º ano, em que os resultados sofreram 

um grande aumento, tendo mesmo ultrapassado os 50%. 

Como, na disciplina de Português, se verificou uma ligeira tendência de subida nos 

resultados, e atendendo ao que se propõe este projeto educativo, decidiu-se 

perspetivar para a sua vigência os valores constantes no mesmo quadro. Para a 

disciplina de Matemática, apesar de se ter verificado apenas melhoria no 9º ano, 

procedeu-se ao mesmo tipo de projeção, atendendo aos resultados globalmente 

obtidos. 
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3.1.2. ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Cursos Científico-
Humanísticos 

65,8 72,1 70,7 71,0 71,5 72 

Cursos 
Profissionais 

100 61,5 83,1 83 83,5 84 

Quadro 3 - Valores em % de transição/conclusão e projeções  

 

Da análise do Quadro 3 constata-se que, no biénio 2011/2012 e 2012/2013, a taxa de 

sucesso nos Cursos Científico-Humanísticos aumentou, enquanto a dos Cursos 

Profissionais diminuiu significativamente. No entanto, nestes, a situação inverteu-se 

tendo a taxa de transição aumentado de forma significativa em 2013/2014. 
 

 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

POR POR POR POR POR POR 

CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN 

11,9 10,4 10,4 12,1 8,6 9,8 12,3 11,4 11,6 12,5 9,6 ----- 12,7 9,8 ------ 12,9 10,0 ----- 

Quadro 4 - Resultados das provas de exame nacional de Português e projeções 

CIF – Classificação Interna de Frequência 

CE – Classificação de Exame 

MEN – Média do exame nacional 

 

 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

MAT MAT MAT MAT MAT MAT 

CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN CIF CE MEN 

12,6 10,1 10,4 12 10,4 9,7 11,8 7,2 9,2 12,0 9,0 ---- 12,2 9,5 ----- 12,5 10,0 ----- 

Quadro 5 - Resultados das provas de exame nacional de Matemática A e projeções 

CIF – Classificação Interna de Frequência 

CE – Classificação de Exame 

MEN – Média do exame nacional 

 
 

Como se pode comprovar da análise dos Quadros 4 e 5, para o biénio 2011/13, nos 

exames nacionais de Português do 12.º ano, constata-se uma descida nas 

classificações e um afastamento ainda maior relativamente à média nacional. No ano 

letivo 2013/14, verifica-se uma melhoria nas classificações e uma aproximação 

relativamente à média nacional.  

Na disciplina de Matemática A, para o mesmo biénio 2011/13, pelo contrário, 

verificou-se uma melhoria, continuando acima dos valores da média nacional. No 
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entanto, no que diz respeito ao ano letivo 2013/14, constata-se uma descida 

significativa. 

Face às flutuações verificadas, apresentam-se nos mesmos quadros as respetivas 

projeções.  
 

3.2. ABANDONO ESCOLAR 
 

Apresentam-se, em seguida, as percentagens do último triénio relativas ao abandono 

dos alunos do nosso agrupamento e que permitirão estabelecer as metas que se 

pretendem para o período de vigência deste PEA. 

 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1º ciclo 0 0 0 0       0 0 

2º ciclo 0,44 3,62 2,31 2,30 2,15 2,00 

3º ciclo 2,53 1,94 0,96 0,95 0,90 0,85 

Secundário 1,32 2,72 3,5 3,25 3,15 3,00 
Quadro 6 - Valores em % de abandono escolar e projeções 

 

A taxa de abandono escolar tem sido nula no 1.º ciclo, aumentou no 2.º ciclo, no 

biénio 2011/2013, verificando-se uma ligeira melhoria no ano letivo 2013/2014. No 

3.º ciclo, regista-se uma tendência para a redução do abandono. No ensino secundário, 

a taxa de abandono aumentou no triénio 2011/2014.  

As projeções apresentadas, vão no sentido de estabilizar e/ou diminuir a tendência de 

abandono. 
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3.3. ANÁLISE SWOT DO AGRUPAMENTO 

 

“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e 

proteja-se contra as ameaças.” 

        Sun Tzu (500 anos a.c.) 

 

P
O

N
T

O
S

 F
O

R
T

E
S

 

• Bom ambiente educativo no Agrupamento, em termos de relações 

pessoais e profissionais; 

• A maioria dos professores do Agrupamento é do quadro; 

• Esforço efetivo, por parte dos Diretores de Turma / Professores Titulares 

de Turma e outros docentes no acompanhamento do percurso escolar dos 

alunos; 

• Efetiva resposta a alunos com dificuldades de aprendizagem e respostas 

diferenciadas a alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

• Aposta na diversificação de uma oferta educativa adequada às 

necessidades educativas dos alunos; 

• Existência de duas Bibliotecas Escolares bem equipadas; 

• Os projetos e as atividades desenvolvidas, algumas com repercussão na 

comunidade, reforçam os conteúdos curriculares; 

• Larga experiência no capítulo da formação profissional em: 

 Animação Sociocultural; 

 Eletrónica e Automação; 

 Informática. 

• Boas relações com a CMC, o ACES de Cascais, o tecido empresarial 

local e outros parceiros. 

P
O

N
T

O
S

 F
R

A
C

O
S

 

• Dificuldades dos alunos na aquisição e aplicação de competências nos 

domínios do Português e da Matemática;  

• Articulação insuficiente entre os diversos ciclos e níveis de ensino; 

• Pouca partilha de experiências entre Departamentos e ausência de 

divulgação de boas práticas; 

• Tendência para a replicação dos baixos níveis de escolarização dos Pais e 

Encarregados de Educação, com o consequente abandono escolar 

precoce; 

• Indisciplina e dificuldade no cumprimento de regras elementares, 

agravados por um insuficiente acompanhamento, por parte dos Pais e 

Encarregados de Educação; 

• Falta de motivação para uma aprendizagem sistematizada; 

• Necessidade de ofertas educativas diversificadas; 

• Baixo volume de formação nos cursos profissionais; 

• Inexistência de elementos de acompanhamento dos alunos pós-formação; 

• Défice na participação na vida escolar/processo educativo dos alunos 

pelos Pais e Encarregados de Educação; 

• Tendência para Associações de Pais e de Estudantes pouco intervenientes 

no processo educativo; 

• Insuficiência de assistentes operacionais. 
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O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

• Existência de alunos vocacionados para percursos profissionalizantes; 

• Aposta do Governo no ensino profissionalizante; 

• Aumento do ensino obrigatório para 12 anos; 

• Plano de desenvolvimento regional aponta como prioridades de 

desenvolvimento: 

 Criação de oportunidades de formação profissional adequadas; 

 Programas de incremento do empreendedorismo social para criação de 

postos de trabalho; 

 Alargamento do número de vagas em empresas de inserção; 

• Atualização mensal da página WEB para divulgação do Agrupamento; 

• Dar visibilidade aos projetos/atividades existentes nas escolas do 

Agrupamento;  

• Divulgação de eventos para os meios de comunicação social; 

• Estabelecimento de parcerias com outras entidades; 

• Dinamização de projetos de interação com o meio envolvente e com a 

União Europeia 

• Oferta à comunidade das instalações para atividades/eventos 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

• Localização das escolas do Agrupamento num contexto socioeconómico 

maioritariamente médio/médio baixo, com mais de metade da população 

discente subsidiada; 

• Grande incidência de famílias com acompanhamento deficiente do 

percurso escolar dos alunos, o que se traduz frequentemente na 

necessidade de intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) e Equipa de Crianças e Jovens da Segurança Social (ECJ); 

• Colocação tardia de professores contratados, o que coloca em risco os 

percursos profissionalizantes; 

• Fraco (re)conhecimento público da qualidade do trabalho realizado, o que 

se traduz na pouca atratividade do Agrupamento; 

• Ausência de subsídio de deslocação para os alunos dos cursos 

profissionais; 

• Financiamento insuficiente para aquisição e/ou manutenção de 

equipamentos. 

 

 

Apesar dos pontos fracos e das ameaças enumeradas, o Agrupamento tem sabido tirar 

proveito de algumas oportunidades, nomeadamente, através da aposta na oferta de 

percursos profissionalizantes e no estabelecimento de parcerias com instituições 

regionais, internacionais e tecido empresarial.  
 

O esforço e empenho do pessoal docente e não docente facilitam a organização, a 

concretização de projetos e outras atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) e 

propiciam a consecução de objetivos definidos. Para isso, contribui, também, a 

colaboração de várias entidades na vida do Agrupamento, entre as quais se destacam a 

Câmara Municipal de Cascais, as Juntas de Freguesia de Alcabideche e Cascais-

Estoril e o Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais.  
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IV - PLANO ESTRATÉGICO 
 

 

O planeamento estratégico é um processo contínuo e sistémico no qual todos os atores 

da comunidade educativa se devem rever. Neste documento especificaram-se os 

valores e princípios orientadores e definiram-se os eixos estratégicos, bem como as 

áreas de intervenção, os objetivos específicos (orientadores das estratégias a seguir), 

as estratégias e as metas/produtos que permitem verificar a consecução dos objetivos. 

As áreas de intervenção fundamentam toda a ação educativa em consonância com a 

especificidade do Agrupamento. 
 

VISÃO 
 

O Agrupamento de Escolas de Alvide será reconhecido pelo papel desempenhado na 

educação e formação dos seus alunos e pelo seu contributo para o desenvolvimento da 

comunidade onde se insere. 
 

MISSÃO 
 

O Agrupamento de Escolas de Alvide propõe-se desenvolver e adequar a sua política 

educativa às mudanças ocorridas na Sociedade e no Sistema Educativo, com o 

objetivo de promover o sucesso individual dos seus alunos e garantir um núcleo 

central de competências adequado à sua entrada no mercado de trabalho. 
 

VALORES E PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

São três as grandes dimensões (pilares) em que se alicerça o PEA: 
 

1. Individual – o respeito por si (a questão da personalidade, do caráter, da 

autoestima e no desenvolvimento da autonomia); 

2. Social – o respeito pelo outro individual (a questão da diferença) e o respeito 

pelo outro coletivo (a questão da regra social, das instituições e das suas 

hierarquias); 

3. Ambiental – o respeito pela Natureza que nos envolve, pelo que dela 

desfrutamos, pelo que dela utilizamos para a nossa vivência e pelo que ela nos 

garante no nosso ambiente de trabalho e de lazer. 
 

Neste contexto, apresenta-se como um pressuposto deste documento a educação para: 
 

 a autonomia 

 a cidadania 

 o respeito pela diferença 

 a solidariedade e a cooperação 

 a tolerância e a responsabilização 

 a saúde e o bem-estar 

 a integração no mundo do trabalho 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Perante o diagnóstico efetuado, o Agrupamento assume um conjunto de prioridades 

orientadas para a melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista a dotar os 

alunos de competências que aumentem a sua empregabilidade. 
 

Enquadrados nas prioridades definidas na Introdução deste documento, foram 

definidos 5 eixos estratégicos, as correspondentes áreas de intervenção, delineados os 

objetivos, as estratégias e as metas/produtos que se esperam alcançar no final do 

período de vigência deste Projeto Educativo (2017). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EIXO II – Promoção do sucesso educativo 

O Agrupamento de Escolas de Alvide propõe-se 

desenvolver estratégias que promovam o sucesso 

educativo e previnam o abandono escolar. 
 

ÁREA 1 

Plano de Formação 
ÁREA 2 

Resolução de problemas 

disciplinares  

ÁREA 3 

Integração curricular 

das medidas de apoio ao 

sucesso 

EIXO I – Gestão do currículo 

O Agrupamento de Escolas de Alvide valoriza metodologias 

e procedimentos como forma de potenciar a sequencialidade e 

aumentar a eficácia da ação educativa. 

 

ÁREA 1 

Divulgação e replicação de boas 

práticas pedagógicas 

ÁREA 2 

Verticalização do currículo 
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EIXO IV – A Escola e a Comunidade 

Viabilização de respostas contextualizadas às 

necessidades educativas, à inserção na vida ativa e à 

inserção social. 

ÁREA 1 

Parcerias e protocolos  

ÁREA 3 

Comunicação 

estratégica  

ÁREA 2 

Projetos  

ÁREA 2 

Projetos  

EIXO V – Avaliação institucional 

Adoção de um modelo integrado de avaliação institucional 

do Agrupamento. 

ÁREA 1 

Monitorização sistemática das 

estratégias de gestão  

EIXO III – Oferta curricular 

A oferta curricular constitui a marca identitária do 

Agrupamento de Escolas de Alvide. 

ÁREA 1 

Oferta de Cursos 

Vocacionais e de 

Planos Curriculares 

Alternativos 

ÁREA 2 

Oferta de Cursos no 

Ensino Secundário  

ÁREA 3 

Integração curricular e 

apoio dos alunos com 

Necessidades 

Educativas Especiais 
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Eixo I – Gestão do Currículo 

Área 1 - Divulgação e replicação de boas práticas Área 2 - Verticalização do Currículo 

Objetivos 

a. Promover e otimizar o trabalho colaborativo 

b. Melhorar os canais de comunicação existentes 

c. Promover a participação dos docentes em projetos comuns  

Objetivos 

a. Melhorar os canais de comunicação entre ciclos de estudos 

b. Promover a articulação vertical entre os docentes do 

Agrupamento 

Estratégias  

1. Inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos das reuniões de Área 

Disciplinar/Conselho de Docentes sobre partilha de boas práticas 

2. Otimização da área de Professores da página Web do Agrupamento 

3. Divulgação mensal das atividades em todas as escolas do 

Agrupamento 

4. Otimização dos recursos digitais 

5. Instituição de reuniões pré-letivas 

Estratégias 

6. Realização de reuniões periódicas entre professores de fim de 

ciclo e início de ciclo seguinte 

7. Promoção da articulação entre docentes de uma mesma 

disciplina/área disciplinar/nível 

Metas/Produtos 

1. 90% dos docentes partilham as boas práticas 

2. 80% dos docentes visitam a página Web do Agrupamento  

3. Mapa de atividades afixado mensalmente 

4. Todas as convocatórias/informações são enviadas por via eletrónica  

5. Realização em pleno das reuniões pré-letivas 

Metas/Produtos 
6. Realização de 2 reuniões por ano 

7. Realização de 1 reunião no final do ano letivo  
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Eixo II – Promoção do Sucesso Educativo 

Área 1 - Plano de Formação Área 2 - Resolução de problemas disciplinares 
Área 3 - Integração curricular das medidas 

de apoio ao sucesso 

Objetivos 

a. Proporcionar aos 

professores momentos de 

reflexão e debate sobre a 

sua prática pedagógica 

b. Elaborar o plano de 

formação do Agrupamento 

Objetivos 

a. Promover estratégias potenciadoras de disciplina, 

respeito e boas regras de conduta  

b. Implementar a participação efetiva dos alunos nos 

documentos orientadores do Agrupamento 

Objetivos 

a. Promover um ensino diferenciado 

b. Diminuir os níveis de 

absentismo/abandono 

c. Melhorar os resultados internos e externos 

Estratégias  

1. Identificação das 

necessidades de formação 

dentro do Agrupamento, 

em colaboração com o 

Centro de Formação 

Contínua de Professores de 

Cascais (CFCPC) 

2. Dinamização de debates e 

workshops sobre gestão de 

conflitos, comportamentos 

disruptivos, práticas 

pedagógicas e 

relacionamento interpessoal 

3. Frequência de formação 

creditada em plataformas 

digitais 

Estratégias 

4. Contribuição para a formação integral dos alunos com a 

Oferta Complementar da disciplina de Formação Cívica, 

no 2º ciclo 

5. Convocação dos delegados/subdelegados de turma nas 

reuniões entre o Diretor de Turma (DT) e os 

Encarregados de Educação (EE) no início de cada 

período escolar 

6. Participação dos alunos na construção de um documento 

orientador na prevenção da indisciplina no Agrupamento  

7. Promoção da participação dos Pais e EE nas 

atividades/projetos escolares 

8. Dinamização de grupos de discussão orientados para 

Pais e EE 

9. Encaminhamento para o Gabinete de Intervenção e 

Apoio (GIAP); informação atempada, ao DT e ao EE, 

das ocorrências disciplinares  

10. Encaminhamento dos alunos cuja situação disciplinar 

seja reincidente para as parcerias externas competentes 

(CPCJ, ECJ, Espaço S, Segurança Social,…)  

Estratégias 

11. Monitorização dos Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individual 

(PAPI) e dos Planos de Trabalho de Turma 

(PTT); Continuação do projeto Tutorias 

12. Reforço do ensino do Português e da 

Matemática incluindo docência partilhada 

(1º ciclo) e aulas de Apoio ao Estudo (2º 

ciclo); aumento da participação dos alunos 

nas atividades de reforço das 

aprendizagens  

13. Uniformização de técnicas de pesquisa 

de informação e de produção do 

conhecimento  

14. Promoção de mecanismos de 

autorregulação dentro de cada área 

disciplinar/nível de ensino  

15. Monitorização dos casos de 

absentismo/abandono 

16. Continuação do projeto “Testes 

Intermédios” 
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Metas/Produtos 

1. Organização de, pelo 

menos dois workshops, por 

ano letivo, sobre gestão de 

conflitos, comportamentos 

disruptivos, relações 

interpessoais, práticas 

pedagógicas, abertos ao 

pessoal docente e não 

docente  

2. Dinamização de, pelo 

menos uma sessão de 

formação dirigida a 

Docentes, Não Docentes e 

EE, por cada escola do 

Agrupamento 

3. Participação de 15 docentes 

na formação em 

plataformas digitais 

 

Metas/Produtos 
4. Diminuição, em 0,5 %, dos procedimentos disciplinares, no 

2º ciclo 

5. Participação de, pelo menos, 70% dos 

delegados/subdelegados de turma nas reuniões entre o DT e 

os EE no início de cada período escolar 

6. Participação de, pelo menos, 80% dos 

Delegados/Subdelegados de turma na reunião de preparação 

de um Código de Conduta 

7. Aumento, em 2%, do nº de Pais e EE nas atividades e 

projetos escolares 

8. Participação de, pelo menos, 20 Pais e EE (dos 1º e 2º ciclos) 

em grupos de discussão e reflexão 

9. Todos os procedimentos disciplinares são resolvidos dentro 

dos prazos estabelecidos no Estatuto do Aluno / Regulamento 

Interno  

10. Diminuição, em 5%, do número de casos de indisciplina 

reincidente e objeto de medida disciplinar sancionatória 

Metas/Produtos 
11. Aumentar, em 2%, o nº de alunos 

que obtêm aprovação 

12. Consolidar a tendência de 

crescimento nas disciplinas de 

Português e Matemática nos anos 

terminais de ciclo; pelo menos 80% 

dos alunos integrados nas medidas de 

reforço das aprendizagens têm sucesso 

escolar no final do ano letivo;  

13. Divulgação anual obrigatória dos 

cadernos de Literacia da Informação 

da BE a todos os ciclos de ensino 

14. Uniformização de critérios de 

avaliação dentro de cada área 

disciplinar/nível de ensino; 

explicitação de orientações / 

recomendações na última ata de cada 

área disciplinar / nível de ensino de 

acordo com a análise dos resultados 

do ano anterior  

15. Inversão, em 1%, no 2º ciclo, do nº 

de casos de absentismo/abandono 

16. Aumento do número de disciplinas, 

e de anos, intervenientes na realização 

de testes intermédios; aproximação 

entre a Classificação Interna de 

Frequência (CIF) e a Classificação 

Externa (CE) 



   Agrupamento de Escolas de Alvide 

               Projeto educativo 2014/2017 

Pág. 32/39 

 

 

Eixo III – Oferta Curricular 

Área 1 - Oferta de Cursos Vocacionais (CV) e 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 
Área 2 - Oferta de Cursos no Ensino Secundário 

Área 3 - Integração curricular e 

apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) 

Objetivos 

a. Reforçar o acompanhamento do percurso escolar 

dos alunos com problemas disciplinares e/ou de 

aprendizagem 

b. Adequar a oferta curricular – CV e PCA – a alunos 

com problemas disciplinares e/ou de aprendizagem 

c. Aumentar as taxas de conclusão de ciclo de 

estudos dos alunos com problemas disciplinares 

e/ou de aprendizagem 

Objetivos 

a. Reforçar a orientação vocacional no 9º 

ano/reorientação vocacional no ensino 

secundário 

b. Responder ao perfil vocacional dos alunos 

com oferta de nível secundário adequada 

c. Implementar cursos que assegurem dupla 

certificação – diploma de estudos e 

qualificação profissional dos jovens  

d. Garantir aos alunos do Ensino Secundário um 

núcleo central de competências adequado à 

entrada no mercado de trabalho 

Objetivos 

a. Promover o sucesso educativo 

dos alunos com NEE  

b. Promover a participação da 

família dos alunos no processo 

ensino aprendizagem 

c. Promover a integração dos 

alunos NEE na comunidade 

escolar e no grupo-turma a que 

pertencem 

Estratégias  

d. Tornar mais ativo o papel do DT/Professores 

Titulares de Turma no programa de 

(re)orientação escolar realizado pela  Psicóloga 

Escolar 

e. Encaminhamento dos alunos com problemas 

disciplinares e/ou de aprendizagem para 

percursos de formação alternativos (CV ou 

PCA) 

f. Criação de condições para a conclusão do ciclo 

de estudos dos alunos com problemas 

disciplinares e/ou de aprendizagem 

Estratégias 

g. Valorização do papel do DT no programa 

de reorientação escolar realizado pela 

Psicóloga Escolar 

h. Encaminhamento dos alunos para cursos de 

nível secundário que estejam de acordo 

com o seu perfil vocacional 

i. Criação de cursos profissionais (CP) no 

ensino secundário 

j. Favorecimento de condições promotoras de 

empregabilidade 

Estratégias 

k. Reforço das boas práticas de 

referenciação de alunos com 

NEE 

l. Alargamento e otimização do 

papel das instituições ao 

serviço das crianças/jovens 

m. Reforço do envolvimento dos 

intervenientes nos percursos 

de acompanhamento dos 

Programas Educativos 

Individuais 
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Metas/Produtos 

1. e  2. Pelo menos 70% dos alunos encaminhados 

pelo DT/Professores Titulares de Turma e SPO 

frequentam percursos de formação alternativos 

(CV ou PCA) 

3. Pelo menos 70% dos alunos com problemas 

disciplinares e/ou de aprendizagem concluem o 

correspondente ciclo de estudos 

Metas/Produtos 
1. Todos os alunos do ensino secundário 

referenciados pelo DT para reorientação 

recorrem à Psicóloga Escolar 

4. 72% dos alunos do ensino secundário (CCH) 

concluem os cursos 

5. 84% dos alunos do ensino profissional  

concluem os cursos 

7. Todos os alunos do 12º ano participam em 

ações de formação em técnicas ativas de 

procura/criação de emprego 

Metas/Produtos 
8. Realização de uma reunião 

no início do ano letivo em 

cada ciclo de estudos 

9. Nº de instituições ao 

serviço das crianças/jovens 

superior ao ano letivo 

anterior 

10. Participação do 

Coordenador do Ensino 

Especial em todas as 

reuniões dos Diretores de 

Turma 
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Eixo IV – A Escola e a Comunidade 

Área 1 - Parcerias e protocolos Área 2 - Projetos Área 3 - Comunicação Estratégica 

Objetivos 

a. Reforçar o estabelecimento de 

parcerias e protocolos com outras 

entidades - prática 

simulada/formação em contexto de 

trabalho e/ou outros fins 

 

Objetivos 

a. Promover e dinamizar projetos de interação com o 

meio envolvente e/ou com a União Europeia 

b. Promover a participação de mais docentes em projetos 

de interação com o meio envolvente e/ou com a União 

Europeia 

c. Promover a participação dos alunos em projetos 

inovadores 

Objetivos 

a. Manter atualizada a página WEB do 

Agrupamento 

b. Oferecer à comunidade as instalações para 

atividades/eventos 

c. Obter o reconhecimento da comunidade 

pelo trabalho realizado 

Estratégias  

1. Adequação do nº de parcerias e 

protocolos estabelecidos com outras 

entidades às necessidades da prática 

simulada / formação em contexto de 

trabalho 

2. Estabelecer e/ou alargar o nº de 

parcerias e protocolos com outras 

entidades 

Estratégias 

3. Aproveitar as oportunidades externas para a 

concretização de novos projetos 

4. Dar continuidade aos projetos: Programa de Promoção 

e Educação para a Saúde; Empreendedorismo nas 

Escolas; Guardiões de Acessibilidade; Guardiões; 

Crescer Juntos; Jornal do 1º Ciclo e do Pré-Escolar “O 

Pequeno Viajante”; Desporto Escolar 

5. Motivar docentes e alunos, dando-lhes a conhecer os 

projetos já existentes        

Estratégias 

6. Formação de uma equipa interdisciplinar 

responsável pela comunicação e imagem 

do Agrupamento 

7. Divulgação e disponibilização das 

instalações para atividades/eventos junto da 

comunidade 

8. Divulgar, a nível concelhio e junto dos 

meios de comunicação social, os 

projetos/atividades e eventos existentes nas 

escolas do Agrupamento 

Metas/Produtos 

1. Todos os alunos dos CV e CP em 

condições de acesso à prática 

simulada/formação em contexto de 

trabalho realizam essa componente 

de formação 

2. Aumentar, em dois, o nº de parceiros 

no estabelecimento de protocolos  

Metas/Produtos 
3. Aumento do número de projetos de interação com o 

meio envolvente e/ou com a União Europeia 

4. Manutenção do número de projetos existentes  

5. Aumento do número de docentes envolvidos em 

projetos de interação com o meio envolvente e/ou com 

a União Europeia; aumento do número de alunos 

envolvidos em projetos de interação com o meio 

envolvente e/ou com a União Europeia  

Metas/Produtos 
6. Aumento do nº de acessos à página Web do 

Agrupamento 

7. Aumento do nº de utilizações das 

instalações da escola-sede 

8. O Agrupamento é reconhecido pela 

comunidade 
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Eixo V – Avaliação Institucional 

Área 1 - Monitorização sistemática das estratégias de gestão 

Objetivos 

a. Melhorar a gestão dos recursos humanos 

b. Melhorar os Serviços de Administração Escolar (SAE) 

c. Gerir, de forma equilibrada, os novos meios tecnológicos disponibilizados pelo Plano Tecnológico 

d. Gerir o orçamento de acordo com o primado pedagógico  

e. Garantir que as turmas de percursos profissionalizantes iniciam o ano letivo com os Conselhos de Turma completos 

f. Garantir o seguimento pós-formação de todos os alunos 

g. Garantir a equidade e justiça dos elementos da comunidade educativa 

Estratégias  
1. Distribuição do serviço tendo em consideração as competências profissionais e pessoais e a continuidade pedagógica dos docentes; distribuição 

do serviço Administrativo e Não Docente, tendo em consideração as competências profissionais e pessoais 

2. Criação de um conjunto de orientações objetivas relativamente aos SAE, de forma a ser prestado um serviço profissional e de elevada 

qualidade  

3. Promoção e partilha de recursos entre as escolas do Agrupamento 

4. Adequação às solicitações financeiras dos diversos departamentos e bibliotecas escolares que se enquadrem em atividades previstas no PAA e 

nos limites orçamentais 

5. Aumento do número de docentes do Quadro que lecionam turmas de percursos profissionalizantes  

6. Criação de uma equipa de acompanhamento dos alunos após a conclusão da escolaridade obrigatória 

7. Promoção de uma política de inclusão, de sucesso e de respeito pela diferença 

Metas/Produtos 

1. Garantir a continuidade do DT, dentro de cada ciclo, em pelo menos 75% das situações; manter, sempre que possível, a continuidade 

pedagógica na distribuição de serviço, de acordo com as competências profissionais e pessoais 

2. Continuar a implementar, nos serviços administrativos, o profissionalismo e a qualidade do serviço prestado 

3. e 4. Manter a equidade na gestão dos recursos 

5. Pelo menos 2/3 dos membros do Conselho de Turma são docentes do Quadro 

6. Todos os diplomados pelo Agrupamento são monitorizados no ano seguinte à conclusão do curso 

7. Dar resposta, com equidade, a todas as solicitações exequíveis de acordo com os recursos disponíveis 
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V – AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

Este Projeto Educativo deverá enquadrar e orientar toda a ação do Agrupamento ao 

longo dos próximos três anos. Será operacionalizado, através do Plano Anual de 

Atividades, pelos Departamentos, Áreas Disciplinares, Conselhos de Turma, Docentes 

Titulares de Turma e pela atividade de cada elemento da Comunidade Escolar. 

 

O processo de avaliação é parte integrante do Projeto Educativo que, enquanto 

documento aberto e dinâmico, só se concretiza com um acompanhamento contínuo e 

uma avaliação permanente, de caráter formativo, quer do processo, quer dos 

resultados que vão emergindo do mesmo, no sentido de promover a qualidade do 

ensino e de melhorar a sua ação educativa. 

 

1. Monitorização do Projeto Educativo 
 

A melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Agrupamento requer uma 

reflexão sistemática sobre o seu funcionamento, ou seja, sobre o desempenho de todos 

os seus atores educativos. A avaliação do PEA constitui-se, assim, como um 

mecanismo de regulação da ação da escola que deverá permitir a compreensão dos 

problemas e perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas, definindo ou 

reajustando estratégias de melhoria que se afigurem necessárias. Já a autoavaliação 

consiste na revisão regular, sistemática e abrangente das atividades e dos resultados 

do Agrupamento, em particular do grau de concretização do PEA. 

 

Pretende-se que a avaliação do PEA possibilite obter informação sobre: 
 

 o impacto do PEA na Comunidade; 

 o grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas; 

 a forma como os restantes documentos estratégicos do Agrupamento como o 

Plano Curricular do Agrupamento (PCA), o PAA, os PTT, os PAPI 

contribuíram para concretizar as metas estabelecidas no PEA; 

 os obstáculos à sua concretização para que se possam delinear estratégias de 

superação; 

 os ajustamentos ou alterações a realizar. 

 

Os resultados devem ser partilhados com os diferentes agentes da comunidade 

educativa, pois esta interação é fundamental para uma adequação sistemática dos 

objetivos, das estratégias e atividades, no intuito de adequar o PEA à dinâmica da 

realidade escolar do Agrupamento e às metas que se pretendem alcançar. 
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2. Instrumentos de Monitorização 
 

Seguem-se alguns instrumentos de monitorização que permitirão compreender de 

modo sistemático o que está a resultar e/ou a falhar na implementação do PE: 

 

 Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do 

Agrupamento; 

 Relatórios anuais dos resultados escolares; 

 Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa; 

 Relatórios do PAA; 

 Relatórios da autoavaliação interna; 

 “Tableau de bordo”, criado pelo Conselho Geral e preenchido pela Direção ou 

por quem este órgão designar. 

 

3. Momentos de Avaliação 
 

O acompanhamento do processo de avaliação será efetuado por uma equipa de 

trabalho (a nomear pelo Conselho Pedagógico), a qual acompanhará de forma 

sistemática e continuada a execução do PE. Esta equipa, subdividida em 5 grupos (de 

acordo com o número de Eixos Estratégicos definidos neste PE, de modo a agilizar 

todo o processo), deverá elaborar um relatório anual que, depois de devidamente 

analisado pelo Conselho Pedagógico, será submetido à aprovação do Conselho Geral. 

 

VI - DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

A apresentação do PE, enquanto documento estratégico da escola, deverá mobilizar 

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

objetivos e metas neles consagrados. Para isso, o Agrupamento promoverá uma ampla 

divulgação do PE junto da comunidade educativa e também do meio envolvente, 

depois da validação pelo Conselho Pedagógico e da aprovação pelo Conselho Geral: 

 

 Publicação, em formato PDF, na página WEB do Agrupamento; 

 Apresentação aos docentes em reuniões de Departamento; 

 Apresentação ao pessoal não docente; 

 Apresentação aos serviços técnico-pedagógicos; 

 Apresentação à Associação de Pais e Encarregados de Educação;  

 Apresentação à Associação de Estudantes; 

 Apresentação das linhas principais aos alunos pelos Diretores de Turma; 

 Apresentação à autarquia e a outros parceiros locais; 

 Apresentação aos novos alunos, novos professores e novos funcionários em 

sessões de receção. 
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VII -  VIGÊNCIA 
 

Este documento entra imediatamente em vigor após aprovação pelo Conselho Geral. 
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