ETO EDUCATIVO
PRO

J UNTOS CRESCEMOS MAIS!

“Ninguém ignora tudo.
Ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa.
Todos nós ignoramos alguma coisa.
Por isso aprendemos sempre.”
Paulo Freire
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INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao ponto 1 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22 de Abril, na sua versão atual, que aprova o regime de autonomia,
administração e gestão dos estabelecimentos de educação e de ensino, foi
elaborado, pelo Conselho Pedagógico, o Projeto Educativo do Agrupamento
de Escolas Gualdim Pais - “ Juntos crescemos mais!”, para o triénio 2016- 2019,
aprovado pelo Conselho Geral a 2 de fevereiro de 2017.
Na construção do Projeto Educativo foi envolvida toda a comunidade
educativa que, em conjunto, fez um diagnóstico do agrupamento, perspetivou
o seu fututo e definiu os principios / valores em que deve assentar a política
educativa da Escola.

Foi ainda tida em conta uma multiplicidade de fontes de informação,
nomeadamente o último relatório da autoavaliação (2015/16) e da avaliação
externa (2012), o relatório final de execução do Projeto Educativo anterior
(2015/16), a caracterização socioeconómica do agrupamento (2016/2017) , o
Plano da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens
(2016/2018), o Plano de Intervenção da Diretora (2009), o Quadro de Referência
da Avaliação Externa (2011).

O Projeto Educativo apresenta-se assim como o instrumento por
excelência da construção da autonomia da Escola, documento essencial da
política interna do agrupamento, norteador e de suporte à ação de cada um
dos seus agentes, que define as relações da escola com a comunidade a
quem presta serviço, explicita a sua missão e visão, os caminhos a seguir e os
valores que servirão de guia nas tomadas de decisões, sob o lema de “ Todos,
por uma Escola ainda melhor!”
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O concelho de Pombal está localizado no centro litoral português e possui
uma área geográfica de 626.23 Km2, sendo que a cidade de Pombal, sede do
concelho, encontra-se a cerca de 150 Km das cidades de Lisboa e Porto, a 33 km
de Coimbra, a 26 km de Leiria e a 30 km da Figueira da Foz.
O Agrupamento de Escolas Gualdim Pais tem a sua sede na Escola Básica
Integrada Gualdim Pais, situada no lugar de Charneca, uma zona limítrofe da
cidade de Pombal, que pertence ao distrito de Leiria. Considerando a divisão
estatística do território, a escola localiza-se na NUT II do Centro que corresponde à
área de atuação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro e integra-se na NUTIII Pinhal Litoral
O Agrupamento de Escolas Gualdim Pais conta atualmente com 20
estabelecimentos de educação e ensino:
ESCOLA SEDE

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

1. 1. Enquadramento geraL
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1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

1.2. A criação da Escola e do Agrupamento

Criada pela Portaria n.º 495/95, de 24 de Maio, a Escola Básica
Integrada Gualdim Pais surgiu da necessidade de reordenar a Rede Escolar,
que exigiu ao Estado português a criação de um conjunto de escolas com a
«densidade e dimensão ajustadas às características regionais, de molde a
satisfazer as necessidades verificadas». Deste modo, esta Portaria cria a
Escola do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de Pombal, de código A 85 U
Pombal, com capacidade para 25 Turmas.
Numa primeira etapa, no ano letivo de 1995/96, a escola funcionou
com 15 turmas dos 2.º e 3.º Ciclos, com um quadro de cerca de 25
professores e 10 auxiliares de ação educativa. Adotou como patrono o
Mestre Gualdim Pais, passando a ser denominada Escola 1,2,3 de Gualdim
Pais.
O ano letivo de 1996/97 caraterizou-se pelo início do funcionamento
de turmas do 1.º Ciclo, passando assim a ser denominada como Escola
Básica Integrada Gualdim Pais.
Em 11 de Junho de 1999, por despacho do Secretário de Estado da
Administração Escolar, foi homologada a proposta de Agrupamento Vertical
de Escolas de Pombal, o primeiro a ser criado no concelho de Pombal.
No ano letivo 2009/10, na sequência da extinção do Agrupamento
Conde Castelo Melhor, o Agrupamento veio a integrar mais de 800 crianças
e alunos do 1.º ciclo e mais 6 juntas de freguesia que pertenciam àquela
unidade de gestão, o que veio a constituir-se como um enorme desafio,
nomeadamente no que se refere ao processo unificador e integrador que
teve de se desenvolver.
Atualmente, o agrupamento designa-se por Agrupamento de Escolas
Gualdim Pais, sendo constituído pela Escola Básica Integrada Gualdim Pais,
que funciona como

Escola - Sede do Agrupamento, e mais 19

estabelecimentos de educação e de ensino, distribuídos por 5 freguesias:
Carnide, Meirinhas, Vermoil, Pombal e União das freguesias de Santiago e S.
Simão de Litém e Albergaria dos Doze, todas pertencentes ao concelho de
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Pombal.

Amares. Enquanto cruzado, cavaleiro e mestre da Ordem dos Templários em
Portugal, desempenhou papel de relevo na defesa, povoamento e do reino. Para
além da construção do castelo de Tomar, fundou os castelos de Pombal,
Almourol, Idanha e Monsanto e concedeu cartas de foral a várias terras da
Ordem, como Ferreira e Pombal. Supõem-se ter falecido a 13 de outubro de 1195.

1.3. Oferta formativa (2016/2017)
- Ensino Especializado da Música
- Ofertas formativas diferenciadas: Percursos Curriculares Alternativos; Cursos de
Educação e Formação; outros
- Oferta Complementar 2.º Ciclo: Educação para a Cidadania
- Apoio ao Estudo 2.º Ciclo: Apoios Matemática, Português e Inglês; Oficina de
Estudo; Sala de Estudo
- Oferta Complementar 3.º Ciclo: Educação Estética e Artística
- Oferta de Escola 3.º Ciclo: Educação Tecnológica

1.4. Caracterização da população escolar e dos
recursos humanos

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

O patrono do Agrupamento, o Mestre Gualdim Pais, julga-se ter nascido em

Os dados apresentados abaixo reportam-se a 31 de setembro de 2016
retirados do MISI - Sistema de Informação do Ministério da Educação, do
programa alunos e da estatística interna.
População discente

2016/2017

Total
alunos

Alunos com ASE

Alunos do
Decreto-Lei
nº3/2008

Alunos com a
nacionalidade
estrangeira

%

Nº

%

Nº

%

Nº

Pré-escolar

331

-------

----

0,91%

3

0,30%

1

1.º Ciclo

675

36,89%

249

5,63%

38

0,59%

4

2.º Ciclo

163

36,2%

59

15,34%

25

1,84%

3

3.ºCiclo

212

36,8%

78

17,92%

38

2,83%

6
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Recursos Humanos
PESSOAL DOCENTE

2016/2017

Docentes da Educação Pré-Escolar

24

Docentes do 1.º Ciclo

51

Docentes dos 2.º e 3.º Ciclos

47

Docentes da Educação Especial

8

Professores Bibliotecários

2

PESSOAL NÃO DOCENTE

2016/2017

Assistentes Técnicos
Assistentes
Operacionais

7
Agrupamento

32

Câmara Municipal de
Pombal

1 psicóloga
1psicóloga (a ½ tempo)
1 terapeuta da fala (a ½ tempo)
2 psicólogas ( a tempo parcial)
2 terapeutas da fala ( a tempo parcial)
1 terapeuta ocupacional (a tempo parcial)

Agrupamento
Técnicos Superiores

20 (Jardins de Infância)

CERCIPOM / CRI
Câmara Municipal de
Pombal

4 mediadoras (a tempo parcial)
1 psicóloga (a tempo parcial)

*Projeto EPIS ( 1.ºCiclo)

Pais e Encarregados de Educação
Habilitações dos Pais e Encarregados de Educação
Ano Letivo 2016/2017
Habilitações

Pais

Encarregados de Educação

Ensino Superior
Ensino Secundário
Ensino 3.ºCEB
Ensino 2.ºCEB
Ensino 1.ºCEB
Sem habilitações
Desconhecida/ outros

Pai
187
400
376
198
93
13
114

Mãe
368
538
271
107
51
4
42

Pai
33
39
23
8
5
0
6

Mãe
327
494
249
92
44
1
24

Outro
13
4
6
2
7
0
4

Soma total

1381

1381

114

1231

36

Situação profissional dos Pais e Encarregados de Educação
Ano Letivo 2016/2017
Situação profissional
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Pais

Encarregados de Educação

Pai

Mãe

Pai

Mãe

Outro

Empregado a tempo
inteiro

1104

944

101

939

20

Doméstica (o)

90

84

0

89

6

Desempregado

97

254

7

179

2

Reformado

16

21

4

6

6

Situação incerta

74

78

2

18

2

Soma Total

1381

1381

114

1231

36

2016/2017
Tipo de acesso às TIC

1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

Total

Computador

502

329

223

1054

Internet

502

311

222

1035

1.5 Órgãos de direção, administração e gestão:
organograma

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

Nº de alunos com acesso às TIC em casa
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO AGRUPAMENTO

Missão
A missão do Agrupamento é a de dotar todos e cada um dos alunos
de competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente
as suas capacidades, contribuindo para o seu sucesso pessoal e académico.
Educar para a cidadania, visando contribuir para a formação de
pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os
seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito
democrático, pluralista, crítico e cívico, capazes de dar o seu contributo na
construção de um mundo melhor.

Visão
Assente no desenvolvimento de três grandes eixos, pretendemos ver o
agrupamento reconhecido como uma referência educativa no concelho/
distrito, como:
UNIDADE

Uma Escola inclusiva para TODOS, onde “mais do que apenas
juntos, os alunos acima de tudo aprendem juntos,”

que

assenta a sua organização nas relações de colaboração
entre os alunos, no efetivo trabalho colaborativo entre
docentes

e

técnicos

,

no

envolvimento

dos

pais

e

encarregados de educação como parceiros na educação
dos seus filhos, na comunidade como rede de apoio e suporte
da escola.
Uma Escola democrática que promove o envolvimento e a
participação dos pais e encarregados de educação, dos
alunos, do pessoal docente e não docente nos processos de
decisão e na vida da escola.

EXCELÊNCIA

Uma Escola reflexiva que se pensa e se avalia em relação ao
seu projeto pedagógico e à sua missão social, constituindo-se
como uma organização aprendente, que qualifica não só os
que nela aprendem, mas também os que nela ensinam e
trabalham.
Uma Escola colaborativa, promotora do desenvolvimento
institucional e do sucesso educativo de todos os alunos, que
assenta o seu trabalho num trabalho conjunto que permite a
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interação e a análise de problemas, aberta à inovação e à
mudança.

internacionais, e à

criação de projetos próprios com impacto

na comunidade educativa e/ ou envolvente, que explorem,
ampliem e potenciem as parcerias internas e externas, a partilha
de boas práticas e projeta os resultados alcançados junto da
comunidade educativa.

INOVAÇÃO

Uma Escola do séc. XXI, onde os alunos são motivados para a
aprendizagem, através da valorização do trabalho de/em
projeto, da experimentação e da pesquisa, onde se promove o
aluno aprendente autónomo, onde os docentes desempenham
o papel de coordenadores, orientadores e mediadores do
processo de construção do conhecimento.

Valores
O reconhecimento da Escola como centro privilegiado da educação para a
cidadania, como instituição complementar à família, transmissora dos principais
valores da sociedade, entende que devem ser trabalhados os seguintes valores/
princípios:

Liberdade;

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO AGRUPAMENTO

Uma Escola dinâmica, aberta a projetos locais, nacionais e

Tolerância;
Solidariedade;
Equidade e Justiça;
Responsabilidade;
Valorização do desempenho pessoal e coletivo;
Cidadania Universal.
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3. ANÁLISE SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão utilizada por empresas
e instituições para o diagnóstico estratégico, que nos permite posicionar ou
verificar a nossa situação/posição atual e definir a nossa intervenção
estratégia para o agrupamento num horizonte de 3 anos.
As forças e fraquezas correspondem aos aspetos internos da
instituição que resultam das estratégias de atuação definidas pela própria
organização. As oportunidades e ameaças estão relacionadas com o
ambiente externo e, portanto, abrangem manifestações, exigências ou
transformações fora de controlo da organização mas cujo o entendimento
é essencial para o planeamento estratégico.
Considerando o relatório da “Avaliação Externa do Agrupamento ”
de 2012, bem como os diversos documentos elaborados pela Equipa de
Autoavaliação do Agrupamento, os resultados da avaliação do Projeto
Educativo anterior e atas das várias estruturas foi definido o seguinte
diagnóstico.

ANÁLISE INTERNA/
FATORES INTERNOS À ORGANIZAÇÃO

PONTOS FORTES

-Resultados da avaliação externa de Português no 9.º
ano
-Identificação e análise dos fatores intrínsecos à sala
de aula que possam explicar o insucesso/ baixa
qualidade do sucesso
-Implementação de estratégias de diferenciação
pedagógica
-Práticas de trabalho colaborativo
-Inovação das práticas de ensino
-Clima de sala de aula
-Hábitos e métodos de trabalho dos alunos
-Lideranças intermédias
-Parque informático desajustado face às exigências
atuais
-Acesso à internet em alguns pontos/ momentos na
escola sede
-Burocracia (processos e procedimentos)
-Envolvimento e participação da comunidade
educativa na autoavaliação

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

-Pessoal docente e não docente estável e
empenhado
-Apoio/ colaboração da Câmara Municipal de
Pombal, das Juntas de Freguesia e das
Associações de Pais
-Apetrechamento de novos equipamentos
informáticos e tecnológicos nos JI, EB1 e Centros
Escolares
-Acesso à internet em todos os estabelecimentos
do agrupamento
-Construção de 2 novos Centros Escolares no
agrupamento
-Rede de parcerias com instituições locais
-Contrato de Autonomia

-Decréscimo do n.º de crianças do concelho
-Redução do orçamento de estado e de outras fontes
de financiamento/ receita
-Alterações das políticas educativas e
consequentemente dos normativos legais

ANÁLISE EXTERNA/
FATORES EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO
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-Imagem do agrupamento no concelho
-Taxas de transição/ sucesso elevadas
-Resultados externos a matemática cima da
média nacional
-Diversidade da oferta formativa
-Diversidade das medidas promotora do sucesso
-Abandono residual
-Alto índice de execução do Projeto Educativo
(acima dos 90%)
-Uso de plataformas de trabalho e comunicação
-Numero e diversidade de parcerias, protocolos
e projetos
-O trabalho das Bibliotecas Escolares do
agrupamento como recurso educativo
-Lideranças de topo influentes na boa ligação
do agrupamento com a autarquia e outros
parceiros
-Clareza na estratégia de desenvolvimento
explícita nos documentos estruturantes
-Clima de segurança

PONTOS FRACOS

Tendo por base o diagnóstico do Agrupamento (análise SWOT) e os principais
domínios do modelo “Quadro de Referência para Avaliação Externa das
Escolas” da IGEC, que se cruzaram com os eixos da visão de escola ,
apresenta-se o quadro seguinte com os objetivos estratégicos do
Agrupamento.

EIXOS/ DOMINÍOS/
OBJETIVOS

RESULTADOS

PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO EDUCATIVO

LIDERANÇA E GESTÃO

UNIDADE

Promover o sucesso de
todos e a valorização do
desempenho individual e
coletivo

Promover estratégias de
ensino diferenciadas, como
resposta à heterogeneidade
das turmas/ alunos

Desenvolver projetos,
parcerias ou
soluções inovadoras
envolvendo a comunidade
educativa e local

EXCELÊNCIA

Promover uma cultura de
educação para a
cidadania

Promover o trabalho
colaborativo e cooperativo
entre docentes e estruturas

Potenciar a cultura de
autoavaliação e melhoria
contínua

INOVAÇÃO

Identificar o grau satisfação
da comunidade educativa

Promover metodologias
ativas e experimentais no
ensino e nas aprendizagens

Investir no desenvolvimento
pessoal e profissional do
pessoal docente e não
docente

4. GESTÃO ESTRATÉGIA

4.1.Objetivos e metas

Nos quadros a seguir, para cada domínio/ eixos, são definidas as metas e respetivos
indicadores.

EIXOS/ DOMINÍOS/
OBJETIVOS

UNIDADE

RESULTADOS

Promover o sucesso de todos e a
valorização do desempenho individual e
coletivo

METAS

1. Melhorar as taxas de sucesso.
2. Melhorar a qualidade do sucesso.
3. Eliminar as taxas abandono.
4. Melhorar os resultados da avaliação
externa a Português, no 9.º ano, de forma a
atingir, no mínimo, a média nacional.
5. Sustentar os resultados da avaliação
externa a Matemática, no 9.ºano.
6. Aumentar a % de alunos leitores no 2.º/ 3.º
ciclos.
7. Diminuir o n.º médio de ocorrências de
natureza disciplinar no 2.º e 3.º ciclos.

EXCELÊNCIA

Promover uma cultura de educação
para a cidadania

8. Realizar, em cada ano letivo, no préescolar e por ano de escolaridade, uma
ação com impacto na comunidade
educativa e/ ou envolvente, nomeadamente
de âmbito solidário.

INOVAÇÃO

Identificar o grau satisfação da
comunidade educativa

9. Melhorar o grau satisfação da comunidade
educativa.

10

4. GESTÃO ESTRATÉGIA
11

EIXOS/ DOMINÍOS/
OBJETIVOS

PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO EDUCATIVO

UNIDADE

Promover estratégias de ensino
diferenciadas, como resposta à
heterogeneidade das turmas/ alunos

10. Implementar três estratégias de ensino
diferenciadas, nas disciplinas de português e
matemática, por ano letivo, em pelo menos
duas turmas, do 2.º, 5.º e 7.ºanos de
escolaridade.

Promover o trabalho colaborativo e
cooperativo entre docentes e estruturas

11. Implementar a prática da intervisão no
pré-escolar e por ano de escolaridade.
12. Realizar pelo menos uma reunião
interciclos, nos domínios/ disciplinas de
matemática, português e inglês, por período.
13. Realizar pelo menos uma reunião por
período entre os intervenientes no processo
educativo dos alunos com necessidades
educativas especiais de caráter permanente.

INOVAÇÃO

Promover metodologias ativas e
experimentais no ensino e nas
aprendizagens

14. Produção de, pelo menos, 2 trabalhos de
pesquisa, por ano, por turma, no âmbito da
literacia de informação, com recurso à
Biblioteca Escolar.
15. Implementar, até três metodologias ativas
e experimentais de ensino e aprendizagem,
em todas as áreas/ disciplinas, pelos menos
em duas turmas, em cada ano de
escolaridade.

EIXOS/ DOMÍNIOS/
OBJETIVOS

LIDERANÇA E GESTÃO

UNIDADE

Desenvolver projetos, parcerias ou
soluções inovadoras envolvendo a
comunidade educativa e local.

16. Desenvolver uma ação inovadora, por
ano letivo, com impacto na comunidade
educativa promotora da inclusão.

EXCELÊNCIA

Potenciar a cultura de autoavaliação e
melhoria contínua

17. Aumentar a participação da comunidade
educativa nos questionários.
18. Promover o envolvimento da comunidade
educativa na reflexão sobre ações de
melhoria, através de dinamização de
reuniões com os vários elementos da
comunidade educativa.

INOVAÇÃO

Investir no desenvolvimento pessoal e
profissional do pessoal docente e não
docente

19. Realizar pelo menos uma ação de
desenvolvimento
pessoal
e
profissional
dinamizada pela escola, por ano letivo, para
pessoal docente e não docente.

EXCELÊNCIA

METAS

METAS

Ações promotoras do sucesso dos alunos
1. Reforçar a articulação entre a Escola e o interlocutor para o absentismo e
abandono com a CPCJ de Pombal, o Ministério Público, a Segurança Social,
a PSP/ Escola Segura, entre outras entidades.
2. Sinalizar atempadamente crianças e alunos em risco, encaminhando e
acompanhando o seu percurso, nomeadamente através da análise de
indicadores de risco/insucesso, desenvolvendo estratégias que envolvam a
família, o educador/ professor titular de turma/diretor de turma, a direção, os

4. GESTÃO ESTRATÉGIA

4.2. Linhas de ação

SPO e outros intervenientes.
3. Manter a oferta educativa e formativa diversificada e Programas de
Transição para a Vida Ativa.
4. Potenciar as horas para acompanhamento a alunos, no âmbito da direção
de turma, para trabalho individual docente/aluno, gestão de situações
problemáticas em pequeno grupo e a promoção de reuniões com os
técnicos que acompanham os alunos.
5. Valorizar junto da comunidade educativa a relevância do trabalho da
educação pré-escolar no desenvolvimento integral da criança, dando a
conhecer aos pais e encarregados de educação a dinâmica da educação
pré-escolar e as estratégias/metodologias desenvolvimentais implementadas.
6. Sensibilizar os pais e encarregados de educação para os eventuais riscos de
insucesso escolar associados ao ingresso de crianças com 5 anos, no 1.º ciclo,
através de reuniões a realizar com pais e encarregados de educação de
crianças de matrícula facultativa e/ou de abordagens individuais.
7. Promover a articulação entre o Agrupamento e a Intervenção Precoce na
Infância, sobretudo no último ano da educação pré-escolar, permitindo aos
alunos que iniciam o 1º ciclo uma transição preparada e planeada
atempadamente.
8. Implementar estratégias que facilitem a transição dos alunos entre ciclos,
nomeadamente na transição do 1.º ciclo para o 2.º ciclo.
9. Realizar uma sessão anual de informação /esclarecimento sobre hábitos e
métodos de trabalho dirigido aos encarregados de educação e docentes
dos alunos do 2.º e 5.º anos de escolaridade.
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10. Realizar reuniões periódicas com pais e encarregados de educação de
cada grupo/turma ao longo do ano letivo, fazendo pontos de situação
sobre

o

comportamento,

sucesso

académico,

atividades/projetos

desenvolvidos pela grupo/turma e sensibilizando-os para a importância do
acompanhamento e supervisão do estudo dos seus educandos.
11. Promover o envolvimento dos pais e encarregado de educação, bem
como dos alunos, nas tomadas de decisão relativas ao seu percurso
escolar.
12. Implementar atividades diferenciadas, promotoras do desenvolvimento dos
alunos com maiores capacidades/potencialidades.
13. Adequar os processos de avaliação às capacidades e ritmos de
aprendizagem dos alunos.
14. Aplicar em sala de aula métodos de aprendizagem participativa e ativa
conducentes à autonomia, à criatividade, à autodisciplina, à persistência e
ao desenvolvimento do espírito crítico, através da manipulação de
materiais, realização de atividades práticas e de exploração de conteúdos
curriculares em suporte digital/ multimédia.
15. Incentivar o recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação,
promovendo o uso de tecnologias no processo de ensino – aprendizagem.
16. Promover

práticas

de

ensino

de

base

experimental

(laboratoriais,

experimentais e de campo no ensino das ciências) na educação préescolar e no 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
17. Promover o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança dos
alunos, com vista à sua motivação e à plena expressão e desenvolvimento
das capacidades individuais.
18. Potenciar a utilização da Biblioteca como lugar privilegiado de pesquisa,
leitura, de utilização das tecnologias da informação e de enriquecimento
curricular;
19. Reforçar as atividades de apoio ao currículo da biblioteca escolar,
orientadas para o desenvolvimento das competências de leitura e literacia.
20. Continuar a implementar medidas de apoio educativo, tais como apoios,
salas de estudo, tutorias e apoio a alunos com Português Língua Não
Materna (PLNM).
21. Valorizar o esforço e a progressão do desempenho escolar de cada aluno
na avaliação sumativa.
22. Elaborar planos estratégicos, transversais a todos os níveis de ensino, no
âmbito da Educação para a Saúde e Sexualidade e Educação Ambiental

13

para a Sustentabilidade com vista ao desenvolvimento integral dos alunos.

desempenho, individual ou em grupo, nos Quadros de Valor e Excelência.
24. Valorização o desempenho individual através da atribuição do prémio,
por ano de escolaridade, ao aluno “Leitor mais assíduo”.
25. Promover momentos para esclarecimento de dúvidas e consolidação de
conhecimentos para os alunos de 9.º ano, nas disciplinas de Matemática
e de Português, após o término das aulas e até à realização das provas
finais.
26. Promover a realização de uma reunião dos docentes de matemática e
português, com a presença da diretora, com os pais e encarregados de
educação (EE) dos alunos do 9.º anos, para lhes prestar algumas

4. GESTÃO ESTRATÉGIA

23. Potenciar as capacidades individuais de cada aluno e valorizar o seu

informações/esclarecimentos sobre as provas finais, bem como para os
sensibilizar para a importância do acompanhamento e incentivo dos EE
aos alunos a fim de obterem bons resultados.
27. Comparar os resultados escolares internos e externos, com os de outras
escolas do concelho, da região e do país.
28. Promover ações de desenvolvimento vocacional junto dos alunos do 3.º
ciclo,

de

modo

a

facilitar

a

construção

do

seu

itinerário

académico/profissional.
29. Acompanhar o percurso dos alunos ao longo da escolaridade obrigatória
após concluírem o 3.º ciclo.

Ações promotoras da inclusão
30. Diversificar e alargar a oferta de atividades de complemento e
enriquecimento curricular (clubes, modalidades do Desporto Escolar,
outras) promovendo a inclusão de alunos com Necessidades Educativas
Especiais de Caráter Permanente, entre outros.
31. Promover boas práticas inclusivas através da dinamização de atividades
enriquecimento e complemento curricular por parte dos docentes da
educação especial, mediadores da comunidade cigana, entre outros,
alargadas a todos os alunos.
32. Garantir a todos os alunos com necessidades educativas especiais de
caráter permanente os apoios especializados inscritos nos seus Programas
Educativos Individuais, tendo em conta a capacidade instalada na
escola no que respeita aos recursos humanos, materiais e pedagógicos.
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33. Descentrar a gestão dos apoios especializados dos docentes de
educação especial, afetando aos alunos docentes dos grupos
disciplinares, considerando os currículos dos alunos.
34. Promover a participação dos alunos com Currículo Específico Individual
nas atividade curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares
da turma a que pertencem.
35. Continuar a desenvolver, no âmbito do Plano Anual de Atividades,
ações que envolvam todas as crianças e alunos em condições de
igualdade.
36. Criar oficinas para alunos com Currículo Específico Individual para
aumentar o desenvolvimento de atividades de cariz funcional nos
referidos currículos.
37. Manter respostas específicas, diferenciadas, para crianças e alunos com
perturbação do espetro do autismo, nomeadamente as duas Unidades
Estruturadas de Ensino.
38. Reforçar a rede de parcerias e de protocolos para possibilitar a
execução de respostas educativas da Educação Especial e melhorar a
prestação do serviço educativo na área.
39. Criar oficinas para o desenvolvimento de competências práticas dos
alunos com Currículo Específico Individual, promotoras do sucesso
escolar,

permitindo

o

desenvolvimento

de

competências

complementares que preparem os alunos para a vida ativa.
40. Potenciar as condições que tornam as Bibliotecas do Agrupamento
inclusivas, capazes de dar respostas diferenciadas a alunos com
necessidades educativas especiais.
41. Promover a autoestima, o trabalho de equipa e a interação entre vários
alunos através dos “Amiguinhos da Biblioteca”.
42. Incentivar à constituição anual de uma “Associação de Estudantes”
como vetor de promoção de uma cidadania juvenil mais ativa e
responsável.

Ações promotoras da disciplina
43. Implementar a execução do Plano de Intervenção para a Promoção
da Disciplina.
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medidas, análise, discussão e definição de outras estratégias para
controlo das situações de indisciplina ou melhoria das situações de
disciplina.
45. Envolver os Encarregados de Educação das turmas que apresentam
problemas de comportamento;
46. Realizar reuniões entre os coordenadores de departamento e o(s)
docentes(s) para identificação de problemas/ fragilidades de controlo e
autoridade na sala de aula, para identificação e apoio na sua
resolução.
47. Promover o trabalho colaborativo interpares de professores e a
coordenadora do projeto da disciplina, em contexto de sala de aula.
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44. Reunir os conselhos de turma para avaliação da implementação de

48. Aplicar a tutoria a alunos (individual ou em pequeno grupo) , nas
situações de comportamento reiteradamente perturbador do clima de
disciplina da sala de aula.

Ações promotoras do desenvolvimento do currículo e da
prática pedagógica

49. Aplicar regularmente provas comuns à generalidade das disciplinas do
1.º, 2.º e 3.º ciclos para aferição de resultados.
50. Potenciar o trabalho de articulação interciclos, a fim de promover a
sequencialidade das aprendizagens.
51. Promover anualmente ações / momentos de articulação entre os
docentes do 9º ano e os docentes do 10.º ano do Agrupamento de
Escolas de Pombal, nomeadamente das disciplinas estruturantes do
currículo.
52. Promover momentos de trabalho regular de equipas de docentes, no
pré-escolar e nos diferentes níveis de ensino, para identificação de
problemas / fragilidades e apoio na sua resolução, partilha de boas
práticas, análise e discussão de resultados, definição de estratégias de
ensino , construção de materiais pedagógicos e análise de resultados.
53. Criar mecanismos de intervisão da prática letiva, como forma de
identificar problemas e apoiar na sua resolução, promovendo a partilha
de práticas científico-pedagógicas e o desenvolvimento profissional dos
docentes.
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54. Criar espaços de reflexão e de troca de saberes e experiências sobre
estratégias

de

diferenciação

pedagógica

numa

perspetiva

de

desenvolvimento de trabalho transdisciplinar e cooperativo entre os vários
profissionais.
55. Potenciar o trabalho da Biblioteca Escolar como polo centralizador de
atividades de âmbito pedagógico, nomeadamente na articulação com
os departamentos curriculares, para a dinamização de atividades que
contribuam para o sucesso educativo dos alunos nas várias áreas
curriculares, na promoção da leitura, no fomento da aprendizagem
autónoma e crítica, no desenvolvimento de programas para as literacias.
56. Atualizar a coleção da biblioteca escolar para apoio ao currículo do 2.º e
3.º ciclos e dos documentos de ficção para a promoção de leitura
autónoma dos alunos do 3.º ciclo.
57. Aumentar o número de livros catalogados para tornar o empréstimo em
rede mais eficaz.
58. Promover a leitura autónoma, através de atividades de interesse/
motivadoras para os alunos, envolvendo os pais e encarregados de
educação e de outros elementos da comunidade: antes da leitura,
durante e depois de ler.
59. Desenvolver hábitos de pesquisa autónoma e responsável com todas as
turmas do 5.º ano.

Ações promotoras da imagem e da cultura de Escola

60. Divulgar símbolos da identidade do agrupamento - bandeira, hino,
slogan, logótipo do agrupamento e das bibliotecas junto da comunidade
educativa.
61. Valorizar a dimensão estética dos espaços.
62. Diversificar e otimizar os circuitos de informação e comunicação interna e
externa.
63. Realizar atividades que estimulem sentimentos de integração e pertença
e promovam a sociabilidade entre o pessoal docente, não docente e a
comunidade educativa e envolvente.
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estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento.
65. Realizar o relatório de autoavaliação do agrupamento no final de cada ano
letivo.
66. Envolver a comunidade educativa no processo de autoavaliação utilizando
meios simples e de fácil operacionalização.
67. Promover

ações

aproveitamento

de
do

formação,

capital

preferencialmente

humano

existente

no

através

do

Agrupamento,

nomeadamente sobre a gestão de Programas Educativos Individuais, apoios
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64. Realizar uma visita anual, por parte da diretora do agrupamento, a todos os

especializados, Currículos Específicos Individuais e Planos Individuais de
Transição.
68. Organizar sessões formativas internas de promoção do desenvolvimento
pessoal e qualificação profissional do pessoal docente e não docente.
69. Desenvolver e participar em projetos/ iniciativas no âmbito do Projeto
Educativo, com impacto na comunidade educativa e/ou envolvente,
potenciando parcerias e protocolos.
70. Valorizar a dimensão artística (plástica, musical, dramática) através da oferta
de áreas artísticas no currículo e nas atividades de enriquecimento curricular,
bem como através da dinamização de clubes, da participação em projetos
e concursos nesta área.
71. Recolher sistematicamente os resultados de desempenho da escola
possibilitando a sua autorregulação e melhoria contínua, periodicamente e
no final do ano letivo.
72. Divulgar, de diferentes formas, os resultados e relatórios à comunidade
educativa.
73. Comparar os resultados escolares internos com os de outras escolas do
concelho e externos com escolas do concelho, do distrito e nacional.
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4.3. Metas, valores de partida e valores de chegada

1. Melhorar as taxas de
sucesso

1.ºCiclo

2.ºCiclo

3.ºCiclo

VALOR DE PARTIDA
média dos últimos três anos ( 2013- 2016)
1.º

100%

2.º

95,1%

3.º
4.º

98,9%
99,5%

5.º

95,8%

6.º

97,4%

7.º

84,4%

8.º

92,2%

9.º

98,7%

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

98,3%

98,7%

96,7%

97,5%

90,2%

92,6%

Indicador de medida: Registo das taxas de transição no final do ano letivo. (Pautas de Avaliação)

2. Melhorar a qualidade do
sucesso

1.ºCiclo

2.ºCiclo

3.ºCiclo

VALOR DE PARTIDA
média dos últimos três anos ( 2013- 2016)
Alunos sem níveis/ menções negativas
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

96,7%
94%
95,5%
97,9%
77%

6.º

75,4%

7.º
8.º
9.º

55,5%
68,1%
68,4%

Ofer.
Form
ativa

42,7%

95,5%

76,5%

58,7%

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

> 95,5%

> 76,5%

> 58,7%

Indicador de medida: Registo do n.º de alunos sem níveis ou menções negativas no final do ano letivo.
(Pautas de Avaliação)

3. Eliminar as taxas abandono

Alunos em abandono escolar
(10 aos 16 anos)

VALOR DE PARTIDA
média dos últimos três anos
(2013- 2016)

2

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

<2

Indicador de medida: Registo do n.º de alunos em abandono escolar no final do ano letivo (MISI)
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Prova Final
Português

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

HISTÓRICO
Resultados
Média
Resultados
Média
da escola Nacional da escola Nacional
2013/14
2014
2014/15
2015
57,2%

56,0%

56,4%

Resultados
Média
da escola Nacional
2015/16
2016

58,0%

55,8%

57,0%

Resultados
Média
da escola Nacional
RE
MN
RE ≥ MN

Indicador de medida: Registos da MISI

5. Sustentar
os resultados
da avaliação
externa a
Matemática
Prova Final
Matemática

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

HISTÓRICO
Resultados
Média
Resultados
Média
da escola Nacional da escola Nacional
2013/14
2014
2014/15
2015
63,1%

53,0%

56,9%
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4. Melhorar
os resultados
da avaliação
externa a
Português

Resultados
Média
da escola Nacional
2015/16
2016

48,0%

60,4%

47,0%

Resultados
Média
da escola Nacional
RE
MN
RE >MN

Indicador de medida: Registos da MISI

6. Aumentar a % de alunos leitores
no 2.º e 3.º ciclos
2.º Ciclo
3.º Ciclo

VALOR DE PARTIDA
2016-2017

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

Resultados obtidos no final do ano
letivo

Melhorar os resultados obtidos no
final do ano letivo 2016-2017

Indicador de medida: Registo e cálculo da percentagem do n.º de alunos leitores, considerando a leitura
presencial (livros, revistas, filmes) e as requisições domiciliárias no final de cada ano letivo.
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8. Diminuir o n.º
médio de
ocorrências de
natureza disciplinar
no 2.º e 3.º Ciclos

2.ºciclo

Histórico do nº médio
de participações de
ocorrência
por aluno

5.º ano

0,37

6.º ano

0,69

7.ºano

1,57

8.ºano

0,33

9.ºano

0,19

Of.
Formativa

2,18

VALOR DE PARTIDA
nº médio de participações
de ocorrência por aluno
(2013- 2016)

VALOR DE CHEGADA
média de participações de
ocorrência por aluno
2016-2019

0,52

< 0,52

0,91

< 0,91

3.ºciclo

Indicador de medida: Registo do n.º médio de participações de ocorrência por aluno e por ciclo, no final
de cada ano letivo.

10. Melhorar o grau
satisfação da comunidade
educativa

VALOR DE PARTIDA
2017 -2018

VALOR DE CHEGADA
2018-2019

Resultados do questionário a
passar no início de 2017/2018

Melhorar os resultados obtidos em
2017/2018, num 2.º questionário a passar
no final de 2018/2019.

Indicador de medida: Relatórios dos questionários de satisfação aplicados à comunidade escolar, a
medir do pré-escolar e em cada ciclo de ensino, que incidirão sobre o domínio Resultados, entre outros.

18. Aumentar a participação
da comunidade educativa
nos questionários de
satisfação

Valor de partida
2014 -2015

Alunos

57,0%

Pais / Encarregados de
Educação

87,8%

Pessoal docente

58,0%

Pessoal ñ docente

35,8%

Valor de chegada
2018-2019

Aumentar a %de inquéritos respondidos
relativamente aos
previstos no questionário a passar no
passar no final de 2018/2019

Indicador de medida: A % de inquéritos respondidos relativamente aos previstos, recolhidos pela Equipa de
Autoavaliação.
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A elaboração do plano de formação que se segue teve por base as
propostas do pessoal docente e não docente, bem como as ações
incluídas no âmbito do Plano da ação estratégica de promoção da
qualidade das aprendizagens.

PESSOAL DOCENTE

Currículo

Tecnologias de Informação e
Comunicação

Formação Pessoal e Social

-Temáticas ao nível científico e pedagógico (

-Folha de Cálculo (Excel)

-Educação para o Ambiente e para a

geometria dinâmica….)

-Produção de filmes (Movie Maker…)

Sustentabilidade

-Gestão e avaliação do Programa Educativo

-Apresentações (PowerPoint/Prezzi)

-Educação para a Saúde e Sexualidade:

Individual e Currículo Escpecifico Individual

-Quadros Interativos

Desenvolvimento sexual de crianças com NEE e

-Dislexia e disortografia: diagnóstico e intervenção

-Plataforma Moodle

Promoção da saúde mental na escola: as

pedagógica

-Plataformas de comunicação e informação

perturbações mentais e do comportamento em

-Dificuldades de aprendizagem e PHDA: diagnostico

(Blogues, páginas Web)

jovens

e intervenção

-Base de dados

-Suporte básico de vida

-Implementação de Medidas Educativas

-Ambientes computacionais/linguagens de

-Gestão e motivação de equipas (coord.)

-Intervenção com Alunos com Perturbações do

programação primeiro/segundo e terceiro ciclos

-Técnicas/estratégias da programação

Espetro do Autismo

-O uso das tecnologias para trabalho com alunos
NEE ( QI, software, …)

neurolinguística

-Avaliação de aprendizagens
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4.4. Plano de Formação

-A Consciência Fonológica na Educação Pré-

-Avaliação das praticas pedagógicas com vista ao

Escolar

reajustamento de estratégias

-Procedimento disciplinar: instrução do processo

-Articulação curricular vertical e horizontal

disciplinar escolar

-Organização e funcionamento da Biblioteca Escolar

-Disciplina/Gestão de Conflitos em sala de aula

- Recursos e serviços.
-Tutoria na escola (coaching)
-Diferenciação pedagógica e coadjuvância na sala
de aula
-Trabalho Colaborativo na Escola

PESSOAL NÃO DOCENTE
Tecnologias de Informação e Comunicação

Formação Pessoal e Social

Assistentes Operacionais

Geral

-Processamento de texto (Word)

-Atendimento ao público

-Folha de Cálculo (Excel)

-Ambiente, segurança, saúde e higiene no trabalho

-Plataforma Moodle

-Suporte básico de vida

-Bibliotecas Escolares

-Gestão e motivação de equipas

Técnicos Administrativos

Assistentes Operacionais

-Folha de Cálculo (Excel)

-Educação para a Saúde e Sexualidade: Desenvolvimento sexual de crianças

-Atualização no âmbito dos programas da áreas de contabilidade, CIBE, pessoal

com Necessidades Educativas Especiais

e alunos.

-Comunicação aumentativa e alternativa;
-Intervenção com Alunos com Perturbações do Espetro do Autismo
-Segurança
-Disciplina/Mediação de Conflitos

Técnicos Administrativos
-Segurança informática
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4.5. Critérios para a constituição de turmas
Na

constituição

das

turmas

prevalecem

critérios

de

natureza

pedagógica,

competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização
de recursos humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes na
legislação em vigor.
No agrupamento a constituição de turmas obedece ainda aos seguintes critérios:
a)

A manutenção da turma, salvo proposta devidamente fundamentada do
educador, docente titular de turma, ouvido o conselho de docentes ou o
conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos;

b)

Os alunos retidos devem ser distribuídos equitativamente pelas turmas do
mesmo ano de escolaridade, sob proposta do conselho de docentes no 1.º
ciclo ou conselho de turma no 2.º e 3.º ciclos, com exceção de projetos
devidamente fundamentados pelo órgão de gestão, ouvido o conselho
pedagógico e nos casos previstos na legislação;

c)

Os alunos do 2.º e 3.º ciclos que frequentem o Ensino Artístico Especializado,
sempre que possível, devem ficar integrados numa mesma turma por ano
de escolaridade;

d)

As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de
caráter permanente, cujo Programa Educativo Individual o preveja e o
respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos,
não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições;

e)

Sempre que no decorrer do ano letivo um aluno fique abrangido pelo
Decreto - Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro e cujo Programa Educativo Individual
preveja a redução de turma, esta medida deverá ser aplicada no ano
letivo seguinte;

f)

Na situação a que se refere a alínea e), e tendo a turma mais de 20 alunos,
deve(m) sair da turma o(s) aluno(s) propostos pelo educador, professor
titular de turma ou diretor de turma, ouvidos os respetivos encarregados de
educação;

g)

Concluído o processo de constituição de turmas, no caso do encarregado
de educação de um aluno pedir transferência para um estabelecimento
de educação e de ensino do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, o
aluno deve ser incluído, por ordem de preferência, numa turma com:
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i.

Menor número de alunos do mesmo ano de escolaridade;

ii.

Que tenha alunos oriundos da mesma escola do aluno que é
transferido.

a) Respeito, sempre que possível pela manutenção do grupo proveniente da
educação pré-escolar, salvo situações excecionais devidamente fundamentadas,
a serem analisadas pelo conselho de docentes ou conselho pedagógico;
b) Para completamento da turma, deve ser seguido o critério “mesmo local de
residência dos alunos”;
c) Sempre que possível, e desde que o número de alunos não ultrapasse o limite
legal, devem ser constituídas turmas por ano de escolaridade;
d) Quando as turmas do 1.º ciclo tiverem de incluir alunos de mais de um ano de
escolaridade, sempre que possível, deve procurar-se constituir turmas com alunos
de anos próximos, ou seja, do 1.º e 2.º anos e outras com alunos do 3.º e 4.º anos, a
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São critérios específicos de constituição de turmas no 1.º ciclo:

fim de potenciar as condições promotoras do sucesso escolar.

São critérios específicos de constituição de turmas no 2.º e 3.º ciclo:
a) As turmas do 5.º ano de escolaridade são constituídas tendo por base o princípio
da manutenção das turmas do 4.º ano;
b) No 5.º ano de escolaridade, caso o número total de alunos desse ano e o número
de alunos abrangidos pelo Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, o justifique:
i.

As turmas poderão ser constituídas por três alunos com necessidades
educativas especiais de caráter permanente, cujo Programa Educativo
Individual preveja a redução de turma, obtido o acordo dos encarregados
de educação dos alunos que devem beneficiar de turma reduzida;

ii.

As turmas poderão vir a ser desmembradas a fim de conferir uma
distribuição mais equitativa do número de alunos pelas turmas, mediante
proposta dos docentes titulares de turma dos alunos do 4.º ano,
salvaguardando a situação de nenhum aluno ficar isolado numa
determinada turma;

c) As turmas de 7.º ano de escolaridade deverão ser constituídas com base na
opção de língua estrangeira II;
d) Na constituição das turmas de oferta educativa e formativa diferenciada:
i.

A prioridade para a constituição da turma é dada aos alunos que
frequentam ou frequentaram o Agrupamento de Escolas Gualdim Pais;

ii.

Até ao completamento da turma, a escola deverá procurar distribuir
equitativamente

as

vagas

sobrantes

estabelecimentos de educação e de ensino.

pelos

alunos

dos

outros
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5. AVALIAÇÃO DO PROJETO

A avaliação anual do Projeto Educativo deve constituir-se como um
processo dinâmico, assente no princípio da melhoria continua: planear –
executar – verificar - avaliar/implementar.

À Equipa de Autoavaliação caberá anualmente elaborar um relatório, a
apresentar à diretora, com a identificação do grau de concretização dos
objetivos

fixados

no

Projeto

Educativo,

considerando

as

dimensões

quantitativa e qualitativa.

Numa dimensão quantitativa a avaliação terá por base resultados obtidos
através dos instrumentos de avaliação quantitativa e dados estatísticos do
programa alunos e outros recolhidos pela equipa de autoavaliação.

Numa dimensão qualitativa a avaliação terá o seu enfoque na análise e
reflexão da eficácia das linhas de ação adotadas, considerando as
limitações materiais, orçamentais e organizacionais. Serão considerados os
seguintes

instrumentos

de

avaliação

qualitativa:

documentação

administrativa; relatórios de vária ordem; atas; observação direta através de
monitorização às ações.

A avaliação dos resultados alcançados anualmente cabe às várias
estruturas da Escola, que empreenderão ações para melhoria contínua do
desempenho da organização com vista à execução do Projeto Educativo.
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numa das seguintes situações:

a) No final do seu período de vigência;
b) Mediante proposta do Diretor apresentada no período máximo de
três meses após a tomada de posse e desde que este objetivo
conste do seu programa de candidatura;
c) Após avaliação anual.

O presente documento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Educativo do Agrupamento pode ser alterado ou reformulado

A Presidente do Conselho Geral,

___________________________________________
(Licínia Maria dos Reis Madeira Roque Janeiro)

A Diretora /Presidente do Conselho Pedagógico,

___________________________________________
(Sara Maria Baptista da Rocha)

Aprovado em reunião de Conselho Geral
Pombal, 2 de fevereiro de 2017
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