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PROJETO EDUCATIVO 2013 – 2017
Introdução

O presente Projeto Educativo, ancorado no lema + Escola, + Pessoa, a vigorar para o período 2013-2017,
constitui o primeiro documento de orientação educativa do Agrupamento de Escolas do Fundão. Nele se explicitam
a visão, a missão, o enquadramento, os objetivos estratégicos, as ações e as metas de um programa de
desenvolvimento educativo e de promoção da eficiência e eficácia escolares.

O LEMA
+ Escola, + Pessoa reposiciona, no centro das preocupações educativas, dois elementos nucleares do processo e do
desempenho dos sistemas educativos: a escola e as pessoas.

A ESCOLA
… porque os imperativos da valorização da educação não dispensam um papel revigorado enquanto espaço de
desenvolvimento global do aluno e de formação para uma cidadania integral, nas vertentes humana, ética, cultural,
social, científica, artística, desportiva e tecnológica, local e globalmente inserida e comprometida com a igualdade
de oportunidades educativas e o desenvolvimento da comunidade onde se insere.

AS PESSOAS
… porque a valorização da escola e da educação por parte dos diferentes agentes, com papéis e perfis
diferenciados, professores, alunos, diretores, técnicos, encarregados de educação e decisores políticos, entre outros
elementos da comunidade educativa, é nutrida pelas expectativas de valorização das suas potencialidades e dos
seus percursos escolares, profissionais e sociais.

E porque a elaboração de um projeto educativo é um exercício multinível e integrador, tal implica a
formulação de uma visão e de uma missão associadas a capacidades de interpretação de tendências e de
diagnóstico, definição de objetivos, de metas e de uma estratégia.
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Caracterização

O Agrupamento de Escolas do Fundão integra escolas de diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao
secundário, inseridas quer em tecido urbano, quer rural. A recriação de uma identidade, o acolhimento de alunos
com perfis diversificados, a configuração e articulação de percursos formativos, o desenvolvimento curricular e de
métodos e práticas pedagógicas, desafios de gestão e organizacionais, a prestação de serviços educativos, a
avaliação e a gestão da qualidade marcam necessariamente presença vincada no projeto educativo a implementar.

Destaca-se ainda o facto de estar inserido num território periférico de baixa densidade e marcado por
problemas estruturais reconhecidos de desvitalização demográfica e económica, mas com significativo capital
natural e cultural.
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População residente por grupo etário

O AGRUPAMENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EB Santa Teresinha, Escola EB2,3 João Franco e Escola Secundária do Fundão (Espaço Sede).
EB Valverde
EB + JI Fatela
EB + JI Enxames
EB Salgueiro
EB + JI Capinha
EB + JI Pêro Viseu
EB Alcaria
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OS ALUNOS
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OS RESULTADOS
Ao longo dos últimos anos, o agrupamento tem vindo a melhorar os seus resultados, tendo alcançado no
último ano letivo o primeiro lugar distrital no ranking de escolas referente aos Exames Nacionais do Ensino
Secundário. Os quadros seguintes mostram os resultados do Agrupamento em 2012/2013:

TAXA DE SUCESSO [%]
NÍVEL DE ENSINO

DO AGRUPAMENTO:

NACIONAL

BÁSICO

91,4

88,6

SECUNDÁRIO

87,5

81,2

TAXA DE TRANSIÇÃO [%]
MODALIDADE DE ENSINO
BÁSICO REGULAR

SECUNDÁRIO REGULAR

SECUNDÁRIO PROFISSIONAL
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NÍVEL DE ENSINO

TAXA

1º ANO

97,2

2º ANO

91,0

3º ANO

95,3

5º ANO

92,2

7º ANO

83,9

8º ANO

95,5

10º ANO

96,9

11º ANO

84,1

1º ANO

100,0

2º ANO

100,0
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TAXA DE CONCLUSÃO [%]
MODALIDADE DE ENSINO

NÍVEL DE ENSINO

TAXA

4º ANO

96,3

6º ANO

89,9

9º ANO

85,9

TIPO 3

100,0

SECUNDÁRIO REGULAR

12º ANO

72,9

SECUNDÁRIO PROFISSIONAL

3º ANO

61,5

NÍVEL DE ENSINO

TAXA

1º CICLO

4,7

2º CICLO

2,6

3º CICLO

2,8

TIPO 3

5,9

BÁSICO REGULAR

CEF

TAXA DE TRANSFERÊNCIAS [%]
MODALIDADE DE ENSINO
BÁSICO REGULAR

CEF
SECUNDÁRIO REGULAR

2,6

SECUNDÁRIO PROFISSIONAL

2,4

TAXA DE ANULAÇÃO DE MATRICULA [%]
MODALIDADE DE ENSINO

NÍVEL DE ENSINO

TAXA

SECUNDÁRIO REGULAR

0,8

SECUNDÁRIO PROFISSIONAL

2,9
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Diagnóstico
A informação recolhida e sistematizada a partir de diferentes fontes, nomeadamente relatórios da
avaliação externa, relatórios da autoavaliação e projeto de intervenção apresentado pelo diretor, possibilitou o
diagnóstico que a seguir se apresenta.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS




























Quadro de docentes estável;
Recursos humanos competentes e disponíveis;
Sistema de gestão pedagógica baseada em estruturas
intermédias;
Existência de uma estratégia definida para a prevenção do
abandono que inclui a colaboração entre os DT, o SPO, a
Educação Especial, a Coordenação dos cursos e a Direção;
Valorização do papel e da intervenção dos diretores de turma,
nomeadamente na transmissão e explicitação de informações
relativas aos alunos e na ligação escola-família para a resolução
de problemas e dificuldades;
Diversificação das ofertas educativa e formativa, que nos
últimos anos contribuiu para a integração escolar, para a
prevenção da desistência e do abandono, respondendo aos
diferentes interesses dos alunos;
Trabalho colaborativo docente, com impacto na qualidade do
serviço educativo e nos resultados;
Cultura de valorização do desempenho dos alunos na vertente
académica e social, com impacto no incentivo ao trabalho, no
gosto pela aprendizagem e na obtenção de melhores
resultados;
Transparência nos processos de avaliação dos alunos;
Uso de grelhas de critérios de avaliação, documentos de registo
de atitudes e valores, suportes de registo das informações
intercalares;
Disponibilidade para aprender novos métodos de trabalho,
para desenvolver o trabalho em equipa, sugerir melhorias e
participar em projetos regionais, nacionais e internacionais;
Implementação de planos de ação na BECRE;
Desempenho nos exames nacionais do ensino secundário
acima da média nacional;
Planos de formação e de desenvolvimento das pessoas
definidos com base na negociação e no consenso;
Meios diversificados de divulgação e acesso à informação;
Reconhecimento da comunidade educativa relativamente aos
diversos aspetos de desenvolvimento da Escola;
Existência de um processo de autoavaliação sistemático
conducente à elaboração e implementação de planos de
melhoria.
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Mecanismos de reconhecimento, estímulo e valorização do
trabalho desenvolvido pouco relevantes;
Falta de explicitação dos critérios de distribuição do serviço
não docente;
Ausência de delegação de competências a nível dos assistentes
técnicos e assistentes operacionais;
Fraca monitorização e supervisão da ação educativa e
generalização das melhores práticas;
Taxa de conclusão de módulos reduzida em algumas disciplinas
dos cursos profissionais;
Resultados nas provas finais do ensino básico;
Coerência interna do PAA;
Parque tecnológico – programas e equipamentos;
Controlo de entradas e saídas e do espaço interior da escola;
Satisfação das necessidades pessoais e de equipamento das
pessoas com deficiência;
Envolvimento dos pais e encarregados de educação nas
atividades;
Envolvimento com as outras escolas e agrupamentos e com
instituições/empresas da região.
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OPORTUNIDADES

CONSTRANGIMENTOS































CQEP – Centro de Qualificação e Ensino Profissional;
EFA, CEF, CET, Ensino Vocacional Básico, Ensino Recorrente,
Cursos Profissionais;
Parcerias;
Planos de ação de âmbito nacional (Parlamento dos Jovens,
Plano Nacional de Leitura, Plano da Matemática, projeto EMA,
Comenius, Leonardo, PES; Ecoescolas;
Fórum hemisfério direito (inovação e criatividade);
Fórum / conselho estratégico;
Associação de Pais e Encarregados de Educação;
Equipas de cooperação multifuncionais e multidisciplinares;
Envolvimento da escola / equipa de gestão na vida do
concelho;
Promoção de uma cultura da comunicação para os públicos
internos e externos;
Envolvimento de toda a comunidade escolar do agrupamento
na formulação dos objetivos e estratégias;
Rentabilização da rede de parcerias existente, nomeadamente
com instituições de ensino superior, como desafio ao
aprofundamento do processo de autoavaliação, tendo em vista
a adoção de um modelo abrangente e sistemático.

Baixa participação da comunidade local;
Fracas condições socioeconómicas do meio envolvente;
Diminuição da população residente;
Diminuição da taxa de natalidade;
Redução do número de alunos;
Rede de transportes escolares desadequada;
Baixa escolaridade dos pais e encarregados de educação;
Aumento do número de alunos por turma;
Insuficiência de espaços.
Limitações financeiras.
Idade dos edifícios e do equipamento.
Rede escolar desajustada, no âmbito do pré e 1º ciclo.
Aumento do nº de alunos com dificuldades de aprendizagem.
Aumento do nº de alunos com NEE.

Perante o diagnóstico realizado, o Agrupamento assume um conjunto de prioridades orientadas para o
aumento do sucesso educativo, a valorização do trabalho desenvolvido pelos colaboradores, a melhoria dos
espaços e controlo das entradas e saídas, o aumento do envolvimento dos pais e encarregados de educação e
alunos nas atividades e ainda o estabelecimento de parcerias com outras escolas/agrupamentos, com instituições
do ensino superior e com instituições/empresas da região. Assume também a melhoria da qualidade de vida nos
espaços escolares, na perspetiva de uma formação integral dos alunos, apelando a valores cívicos e de respeito
mútuo.
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Plano Estratégico

VISÃO
O Agrupamento de Escolas do Fundão tem como finalidade o desenvolvimento sólido e integrado da
formação humana, cultural, social, científica, técnica e vocacional dos seus alunos, adequada aos seus diferentes
ciclos de ensino e perfis, a valorização profissional do seu quadro docente e não docente, bem como o
compromisso ativo com o desenvolvimento da comunidade em que se insere.
OAgrupamento de Escolas do Fundãoassenta a sua visão em princípios firmes de identidade, ética,
transparência, responsabilidade e solidariedade como pilares para o desenvolvimento de autonomias individuais e
uma participação comunitária.
OAgrupamento de Escolas do Fundão procura oferecer um ensino de qualidade pautado por padrões de
rigor e exigência, tendo em vista o sucesso educativo e o exercício pleno da cidadania.

MISSÃO
Como escola pública, o Agrupamento de Escolas do Fundão tem como missão: promover o sucesso escolar
dos seus alunos assente numa formação sólida para a continuação de estudos, a integração na vida ativa e a
aprendizagem ao longo da vida; assegurar um ensino inclusivo, visando a igualdade de oportunidades e a
valorização educativa de alunos com perfis de entrada diferenciados; desenvolver ofertas formativas diversificadas
e a sua adequação à evolução das necessidades sociais e da economia num contexto de globalização; incentivar a
prática de diferentes metodologias de ensino e de avaliação, orientadas para a promoção da autonomia na
aprendizagem, a aplicação do conhecimento, a seleção de informação e sua organização, a contextualização, a
comunicação e o relacionamento pessoal; promover a eficácia escolar através de políticas de formação, avaliação e
melhoria de desempenho dos seus recursos humanos; fomentar a melhoria das práticas de gestão, de organização
e da melhoria da qualidade dos serviços educativos; estabelecer redes de cooperação com parceiros de âmbito
local, nacional e internacionaleafirmar-se como escola de referência.
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ESQUEMA OPERACIONAL

1 - Domínio: Resultados
1.1 - Campo de análise: Resultados escolares
Áreas de intervenção: Aprender, criar, inovar e cooperar
Objetivos estratégicos
 Melhorar o desempenho escolar.

 Manter os níveis residuais de abandono escolar.

Ações








Reflexão sobre os resultados escolares.
Monitorização dos casos de risco de insucesso escolar.
Adoção de práticas de avaliação diagnóstica
Realização de atividades no âmbito do PNL.
Manutenção do projeto Testes Intermédios.
Implementação de planos de intervenção.
Desenvolvimento de projetos inovadores centrados nos
interesses dos alunos.
 Avaliação do impacto da formação após a saída da escola.
 Sinalização de potenciais casos de abandono escolar.
 Monitorização dos apoios prestados pelos serviços de ação
social às famílias.

Metas






Melhorar os resultados escolares dos alunos em todos os ciclos.
Manter a média de classificação de exame no ensino secundário acima da média nacional.
Melhorar a média de classificação das provas finais no ensino básico.
Manter os níveis residuais do abandono escolar.
Manter os projetos de âmbito plurianual.

1 - Domínio: Resultados
1.2 - Campo de análise: Resultados sociais
Áreas de intervenção: Envolvimento na comunidade e Futuro com história
Objetivos estratégicos




Envolver a comunidade na vida do
Agrupamento.
Promover a imagem pública do Agrupamento
junto da comunidade.
Promover uma cultura de partilha de saberes e
de experiências.

Ações










Agrupamento de Escolas do Fundão

Organização de momentos de debate sobre a importância dos
documentos estruturantes na vida da escola.
Disponibilização dos recursos para a realização de atividades da
iniciativa da comunidade.
Apoio à concretização de atividades da iniciativa da Associação de
Pais/EE e da Associação de Estudantes.
Promoção da participação do Agrupamento em projetos de iniciativa
local, nacional e internacional, com implicação na melhoria do serviço
educativo.
Promoção de protocolos com entidades parceiras.
Reforço das relações com a comunidade promovendo uma maior
abertura e aproveitando sinergias mútuas.
Organização de momentos de encontro da comunidade educativa para
apresentação de trabalhos e boas práticas.
Divulgação, através dos meios existentes no Agrupamento, das
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Melhorar a comunicação entre o Agrupamento
e a comunidade.
Valorizar o sucesso educativo dos alunos.
Valorizar boas práticas de cidadania.
Valorizar as vertentes humana, ética, cultural,
social,
científica,
artística,
desportiva,
tecnológica e ambiental.
Valorizar a dimensão profissional.
Promover estilos de vida saudável.









atividades promovidas pela comunidade.
Manutenção do jornal escolar “O Olho Vivo” e das plataformas
tecnológicas.
Desenvolvimento de projetos e de clubes ligados ao exercício da ética,
da cidadania, das ciências, do ambiente e das artes.
Valorização do mérito.
Mobilização dos pais/EE para a resolução de problemas emergentes.
Desenvolvimento do GPS.
Manutenção do PES.
Desenvolvimento do DE.

Metas











Integrar representantes de alunos, pais/EE e outros agentes da comunidade nas equipas que elaboram os documentos estruturantes.
Recriar o espaço de debate “A escola oferece o café”.
Aumentar a participação dos Pais/EE nas atividades realizadas no Agrupamento.
Realizar trimestralmente reuniões com os delegados turma.
Diminuir o número de participações tipificadas como de natureza disciplinar.
Diminuir o tempo de resolução de situações de indisciplina.
Realizar a cerimónia de atribuição dos diplomas aos melhores alunos.
Consolidar e aumentar o número de protocolos assinados com entidades parceiras.
Aumentar o número de alunos que participam em atividades.
Criar um gabinete de comunicação.

2 - Domínio: Prestação do serviço educativo
2.1- Campo de análise: Planeamento, articulação e práticas de ensino
Áreas de intervenção: Aprender, Criar, Inovar e Cooperar
Objetivos estratégicos

Ações

















Promover o sucesso escolar e educativo.
Promover a articulação do currículo.
Desenvolver a prática de escola inclusiva.
Dinamizar o acompanhamento e a supervisão da prática
letiva.
Promover práticas de elaboração de projetos coerentes
com o PE.
Incentivar à utilização das TIC.
Otimizar a articulação vertical entre os docentes do
Agrupamento.
Desenvolver a ação das bibliotecas do Agrupamento.
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Prestação de apoio educativo.
Elaborar planos de acompanhamento pedagógico.
Adequação do ensino às capacidades e ritmos dos alunos.
Desenvolvimento da unidade de apoio à multideficiência.
Construção conjunta pelos grupos disciplinares das provas de
avaliação.
Construção de materiais curriculares.
Organização de visitas de estudo interdisciplinares.
Rentabilização dos recursos educativos.
Utilização das tecnologias da informação e ferramentas
informáticas.
Enriquecimento do trabalho colaborativo.
Reforço dos processos de comunicação e dos circuitos de
divulgação da informação.
Promoção de tempos de debate sobre a construção de planos de
atividades.
Promoção de mecanismos de supervisão da prática pedagógica.
Realização de reuniões periódicas com professores dos vários ciclos
de ensino.
Utilização das BE como polos dinamizadores da oferta de serviços
de apoio educativo.
Desenvolvimento de atividades nas BE que promovam a
aprendizagem autónoma.
Articulação curricular das BE com as estruturas pedagógicas.
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 Diversificar a oferta formativa.
 Reforçar o papel estratégico dos SPO.

 Manutenção da proporção da oferta formativa existente.
 Adequação da oferta de cursos profissionais e ou
profissionalizantes ao mercado de trabalho.
 Estabelecimento de critérios de constituição de turmas.
 Realização de reuniões periódicas entre os Diretores de Turma dos
vários ciclos.

Metas














Oferecer serviço de apoio educativo de modo a assegurar a ocupação plena de tempos escolares.
Dotar de meios humanos e materiais o gabinete de promoção do sucesso.
Assegurar o apoio especializado aos alunos com currículos específicos.
Elaborar o PAA, o PPA, o PF e o CA enquanto instrumentos de concretização do PE.
Realizar práticas de supervisão em pelo menos uma aula por professor, por ano.
Construir um arquivo digital de recursos e materiais curriculares, utilizados ou criados, por cada grupo/área disciplinar.
Garantir recursos adequados para o funcionamento da unidade de apoio à multideficiência.
Manter a continuidade pedagógica na distribuição de serviço letivo.
Reforçar a orientação vocacional no 3º ciclo.
Manter as bibliotecas com um horário de funcionamento sem interrupções.
Criar e atualizar uma área no Moodle que contenha os principais normativos.
Aumentar o número de utilizadores da plataforma Moodle e da página eletrónica.
Situar a cota de alunos dos cursos de dupla certificação em cerca de um terço do nº de alunos do secundário.

2 - Domínio: Prestação do serviço educativo
2.2- Campo de análise: Monitorização e avaliação das aprendizagens.
Áreas de intervenção: Aprender, Criar, Inovar e Cooperar
Objetivos estratégicos





Diversificar as formas de avaliação.
Prevenir a desistência e o abandono.
Rentabilizar o tempo dedicado às aprendizagens.
Evidenciar a importância da aprendizagem enquanto
fator potenciador de qualidade de vida.

Ações
 Identificação oportuna dos alunos que se encontram em situação de
risco de desistência ou insucesso escolar.
 Promoção de práticas que proporcionem igualdade de
oportunidades para aprender.
 Monitorização de situações de indisciplina.
 Colaboração com as instituições ao serviço das crianças e dos
jovens.
 Potencialização dos fatores que podem beneficiar os alunos com
dificuldades.
 Acompanhamento e avaliação dos planos de acompanhamento
pedagógico.
 Aferição de instrumentos de avaliação.
 Aprofundamento de práticas de reflexão coletiva em torno dos
resultados obtidos.

Metas





Identificar as necessidades educativas de todos os casos considerados prioritários.
Garantir aos alunos a quem foram identificadas necessidades educativasmedidas adequadas.
Dinamizar uma reunião anual para troca de experiências entre docentes de área curricular comum mas de diferentes ciclos.
Fomentar a existência de momentos de encontro da comunidade educativa para apresentação de trabalhos e boas práticas.

Agrupamento de Escolas do Fundão
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3 - Domínio: Liderança e Gestão
3.1 Campo de análise: Liderança
Áreas de intervenção: Gestão, Recursos Humanos e Organização.
Objetivos estratégicos

Ações







 Acolhimento dos novos alunos no início do ano escolar.
 Motivação das pessoas para o desenvolvimento de projetos, parcerias
e soluções inovadoras.
 Envolvimento da comunidade nas atividades.
 Oferta aos colaboradores de formação específica para o exercício das
suas funções.
 Promoção de momentos de mostra de trabalhos ou divulgação de
ações e projetos realizados.
 Motivação dos pais/EE para a importância da sua participação ativa na
vida da escola.

Melhorar a qualidade do serviço prestado.
Valorizar a pessoa.
Melhorar o bem-estar dos colaboradores.
Valorizar as lideranças intermédias.
Reconhecer a inovação como fator de promoção do
sucesso educativo.

Metas







Manter a receção aos novos alunos.
Organizar um convívio anual que facilite a participação da comunidade.
Elaborar o plano de formação do Agrupamento.
Abrir a Escola à comunidade para formação, eventos culturais e sociais, desporto e lazer.
Criar mecanismos de audição e participação da comunidade.
Manter de forma continuada a exposição de trabalhos/projetos nos espaços apropriados.

3 - Domínio: Liderança e Gestão
3.2 Campo de análise: Gestão
Áreas de intervenção: Gestão, Recursos Humanos e Organização. Infraestruturas e Reequipamentos. Comunicação
Institucional.
Objetivos estratégicos

Ações









 Aquisição de equipamentos ou realização de alterações no espaço
físico que melhorem as acessibilidades.
 Aquisição de equipamentos que respondam de forma eficaz às
necessidades de ensino e de aprendizagem.
 Estabelecimento de critérios e práticas de organização e afetação
dos recursos.
 Avaliação do desempenho e gestão das competências dos
colaboradores.
 Elaboração de um conjunto de orientações objetivas relativamente
aos serviços de administração escolar.
 Simplificação de procedimentos administrativos.
 Melhoriados serviços de administração escolar.
 Promoção da partilha de recursos entre as escolas do
Agrupamento.
 Colaboração com os parceiros na requalificação dos espaços do
complexo escolar.
 Distribuição do serviço tendo em consideração a continuidade
pedagógica.
 Melhoria dos circuitos de informação e comunicação interna e
externa.
 Triagem da informação a distribuir aos colaboradores.
 Avaliação da qualidade dos equipamentos e recursos educativos.

Melhorar a qualidade do serviço prestado.
Melhorar as condições físicas de trabalho.
Valorizar o trabalho.
Melhorar os mecanismos de comunicação.
Melhorar a segurança nas escolas do Agrupamento.
Melhorar a gestão dos recursos humanos.
Gerir o orçamento com base em critérios pedagógicos.
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 Simplificação de procedimentos nas atividades formais.

Metas









Instalar elevadores para acesso à biblioteca da ESF e aos laboratórios.
Melhorar os acessos ao complexo escolar.
Melhorar as instalações do espaço oficinal.
Intervir na escola JF criando espaços e equipamentos adequados aos alunos do 1º ciclo.
Atualizar o plano de segurança.
Criar um instrumento de registo para identificação de problemas nos espaços físicos e nos equipamentos.
Fomentar a comunicação oportuna da informação pertinente pelas vias hierárquicas.
Personalizar o atendimento nos serviços de administração escolar.

3 - Domínio: Liderança e Gestão
3.3 Campo de análise: Autoavaliação e Melhoria
Áreas de intervenção: Gestão da Qualidade
Objetivos estratégicos

Ações

 Melhorar a qualidade do serviço prestado.
 Garantir coerência entre os resultados da autoavaliação
e o plano de ações de melhoria.
 Envolver a comunidade educativa na autoavaliação.
 Continuar a realizar a autoavaliação baseada num
modelo certificado.

 Reflexão dos resultados da autoavaliação no planeamento, na
organização e nas práticas profissionais.
 Elaborar planos de melhoria sustentados na avaliação.
 Garantir a presença de pais/EE e de instituições na equipa de
autoavaliação.
 Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos
planos de melhoria.
 Utilização dos resultados da autoavaliação e da avaliação externa
para ajustar o PE.

Metas
 Elaborar planos de melhoria decorrentes dos resultados da autoavaliação.
 Manter uma equipa de autoavaliação representativa do agrupamento.
 Promover periodicamente a reflexão sobre o desenvolvimento do PE e elaborar a sua revisão e atualização.

Agrupamento de Escolas do Fundão

Página 11

PROJETO EDUCATIVO 2013 – 2017
Avaliação
MONITORIZAÇÃO
O Projeto Educativo de Agrupamento deve ser sujeito a uma avaliação no final de cada ano letivo, de forma
a compreender os problemas e perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas, definindo ou reajustando
estratégias de melhoria que se afigurem necessárias. Esta avaliação deve ser contínua e participada.
Os resultados devem ser partilhados com os diferentes agentes da comunidade, pois esta interação é
fundamental para uma adequação sistemática das estratégias, conteúdos, atividades e dos objetivos definidos, no
intuito de adequar o Projeto Educativo à dinâmica da realidade escolar do Agrupamento e às metas que se
pretendem alcançar.
Pretende-se que a avaliação do PE possibilite obter informação acerca:
 Do grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas;
 Da forma como os restantes documentos estratégicos do Agrupamento como o CA, o PPA, o PF e o PAA
contribuíram para concretizar as metas inscritas no PE;
 Dos obstáculos à sua concretização;
 Dos ajustamentos e/ou alterações a efetuar.

INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO
Serão utilizadas metodologias qualitativas e quantitativas que ajudem a fomentar uma Escola de
qualidade.
Indicam-se alguns instrumentos passíveis de ser utlizados na monitorização 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;
Questionários de satisfação;
Relatórios da autoavaliação.

CALENDARIZAÇÃO
Periodicamente e no final de cada ano letivo, será apresentada uma reflexão sobre o desenvolvimento do
PE ao conselho pedagógico e ao conselho geral.
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Esta reflexão poderá permitir a elaboração de um plano de melhorias, reajustando, assim, o plano
estratégico.
No final da sua vigência, deverá proceder-se a uma avaliação interna do mesmo, considerando tanto o
processo como o produto final do trabalho realizado, que deve ser analisado e refletido de forma a apontar
orientações para o PE seguinte.
Intervenientes na avaliação do PE: Conselho Geral, Conselho Pedagógico e Equipa de autoavaliação.
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Divulgação

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 estratégicos e das metas neles
consagrados. Assim, o Agrupamento promoverá uma ampla divulgação do PE, junto não só da comunidade
educativa, como também do meio envolvente.
Depois da validação pelo Conselho Pedagógico e da aprovação pelo Conselho Geral do Agrupamento,
serão dinamizadas ações de divulgação do PE:







Apresentação aos docentes em reunião de Departamento;
Sessões de apresentação ao pessoal não docente;
Apresentação aos serviços técnico pedagógicos;
Apresentação à Associação de Pais e Encarregados de Educação;
Apresentação à Associação de Estudantes e delegados nas diversas turmas do Agrupamento;
Apresentação aos novos alunos, encarregados de educação, novos professores e novos funcionários
em sessões de receção;
 Publicação nas plataformas tecnológicasdo Agrupamento.
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Siglas e acrónimos utilizados

AEF
BE
BECRE
CA
CEF
CET
CQEP
DE
DT
EB
EE
EFA
ESF
GPS
JF
PAA
PE
PES
PF
PPA
SPO
TIC
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Biblioteca Escolar
Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos
Contrato de Autonomia
Curso de Educação e Formação
Curso de Especialização Tecnológica
Centro de Qualificação e Ensino Profissional
Desporto Escolar
Diretor de Turma
Escola Básica
Encarregado de Educação
Educação e Formação de Adultos
Escola Secundária do Fundão
Gabinete de Promoção do Sucesso
Escola EB 2,3 João Franco
Plano Anual de Atividades
Projeto Educativo
Promoção e Educação para a Saúde
Plano de Formação
Plano Plurianual de Atividades
Serviço de Psicologia e Orientação
Tecnologias da Informação e Comunicação
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