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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório anual dá conta da evolução/ do grau de consecução do Projeto Educativo do
agrupamento, nas suas vertentes qualitativa e quantitativa.
A sua elaboração, da responsabilidade da Direção e da equipa de avaliação interna, teve em conta
várias fontes de informação, tais como resultados escolares, relatórios de execução do plano anual
de atividades e manual de boas práticas e relatórios da IGE.

2. ENQUADRAMENTO
O Projeto Educativo, apresentado em janeiro de 2017, está sujeito a uma avaliação contínua e
periódica, no final de cada ano letivo, como o que agora se apresenta, e também no final da sua
vigência (termo do ano letivo de 2019-2020).
Nas suas linhas gerais, está estruturado em torno de três grandes eixos:
 Autonomia e qualidade de serviço (eixo 1);
 Prática pedagógica e orientação para os resultados (eixo 2);
 Identidade local e global (eixo 3).
Cada um destes três eixos (E) subdivide-se em objetivos específicos (OE) e estes em objetivos
operacionais (OO).

3. CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS
3.1

TAXA DE TRANSIÇÃO

No que diz respeito às metas a atingir a atingir em 2020, relativamente à taxa de transição de ano,
tendo como referência o ano de 2016, obtiveram-se os seguintes os valores em 2017:
a) Ensino Básico
Ano
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Referência 2016
94,3%
97,5%
100%
93,8%
98,8%
95,5%
92,5%
94,6%

2017
97,3%
99,0%
99,5%
96,1%
98,8%
91,3%
98,9%
97,0%

Meta 2020
> 97%
> 99%
100%
> 97%
> 99%
>98%
>98%
>98%

Superou
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b) Ensino Secundário
Cursos Científico-Humanísticos
Ano
10º
11º
12º

Referência 2016
81,6%
97,8%
71,6%

2017
80,8%
82,6%
71,3%

Meta 2020
>88%
>99%
>78%

Ano

Referência 2016

2017

Meta 2020

10º
11º
12º

88,0%
96,9%
64,4%

94,0
98,7
79,7%

>92%
>99%
>70%

Cursos Profissionais

Superou

3.2

RESULTADOS DO EXAMES NACIONAIS

Quanto às metas a atingir a atingir em 2020, a nível dos exames nacionais, foram os seguintes os
valores obtidos em 2017:
a) Ensino Básico
Disciplina
Português
Matemática

Referência 2016
3,2
3,1

2017
CIF-CE
CE
0,3
2,9
0,3
3,0

Meta 2020
CE
3,6
3,5

CIF-CE
≤ 0,3
≤ 0,3

b) Ensino Secundário
Ensino Secundário
Média dos exames a nível
nacional (alunos internos)

Referência 2016

CE 2017

Meta 2020

11,6

11,1

11,9

Ensino Secundário
Disciplinas
Português
Economia A
Filosofia
Geografia A
História A
História da Cultura e das Artes
Desenho A
Geometria Descritiva A
Física e Química A
Biologia e Geologia
Matemática A
MACS

CE
11,2
12,2
9,4
11,1
12,4
9,3
13,7
13,2
10,4
9,1
10,8
9,0

1ª Fase 2017
Média
Nacional
11,1
12,1
10,7
11,0
10,3
9,8
13,4
11,9
9,9
10,3
11,5
10,1

Meta (2020)
CIF-CE

CIF-CE

1,3
1,9
5,7
1,9
0,9
3,8
-0,4
1,6
2,4
4,0
2,1
4,0

≤3

Superou
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3.3

ALUNOS COLOCADOS NO ENSINO SUPERIOR

a) Alunos colocados na 1ª e 2ª fase
Referência 2016
90%

2017
95%

Meta 2020
95%

b) Alunos colocados na 1ª fase (1.º Opção)
Referência 2016
61,9%
Superou

3.4

2017
52,0%

Meta 2020
68%

Atingiu

ABANDONO ESCOLAR

No que diz respeito ao abandono escolar, em 2017, obtiveram-se os seguintes valores:
Nível de Ensino
Básico
Secundário - Cursos Científico-Humanísticos
Secundário - Cursos Profissionais

2017
0%
0%
2%

Meta 2020
0%
0%
≤3%

Cumpre a meta estabelecida

3.5

CENTRO QUALIFICA

Sãos os seguintes os valores obtidos em 2017 tendo como referência as metas a atingir em 2019:
Adultos
Inscritos
Encaminhados (90% inscritos)
Encaminhados para processo de RVCC (60% dos encaminhados)
Certificados parciais e totais (40% dos candidatos em processo de RVCC)
Superou

2017
a)
a)
a)
a)

Meta 2019
400
360
216
86

Atingiu

a) Dados disponíveis em janeiro de 2018
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4. AÇÕES ESTRATÉGICAS
E1: AUTONOMIA E QUALIDADE DE SERVIÇO
OE1. Estabelecer os Princípios e Finalidades da Organização
OO1: Atualizar os documentos orientadores do AEP em consonância com o Projeto de
Intervenção do Diretor.
Ações executadas:
 Foi aprovado o Projeto Educativo do Agrupamento. Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Foi aprovado o Plano Anual de Atividades 2016/2017. Responsável: Conselho Pedagógico.
 Foi aprovada a Carta de Missão. Responsável: Diretor.
 Foi aprovado o Plano de Formação para o biénio 16-18. Responsável: Conselho Pedagógico
 Foi alterado e aprovado o Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual. Responsável:
Equipa Educação para a Saúde.
 Foi aprovado o Manual de Acolhimento. Responsável: Direção.
 Foi aprovada a Carta de Qualidade dos Assistentes Técnicos e dos Assistentes Operacionais.
Responsável: Direção, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.
Ações em execução:
 Foram introduzidas alterações no regulamento específico A2 – Ofertas Formativas de Dupla
Certificação. Responsável: Diretor.
Ações a executar:
 Apresentar ao Ministério da Educação uma proposta de alteração ao contrato de autonomia.
Responsável: Direção.
OO2: Promover a identidade institucional do AEP.
Ações executadas:
 Foi elaborado o guia de identidade visual. Responsável: Direção, Equipa de Marketing e
Comunicação.
 Foram aprovados o símbolo, o logotipo e a bandeira. Responsável: Direção, Equipa de
Marketing e Comunicação.
 Encontra-se em execução a produção e a venda de merchandising do agrupamento (bonés,
pins, t-shirts). Responsável Direção, Equipa de Marketing e Comunicação.
Ações a executar:
 Aprovar o Hino do Agrupamento. Responsável Direção, Equipa de Marketing e Comunicação.
OO3: Desenvolver políticas de gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira.
Ações executadas:
 Atualização dos Manual de Procedimentos dos Serviços Administrativos. Responsável: Direção,
SAE.
 Atualização dos Manual de Procedimentos do ASE. Responsável: Direção, SAE.
 Atualização do Regulamento do Sistema de Controlo Interno (RSCI). Responsável: Direção, SAE.
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 Atualização do Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos. Responsável: Conselho
Administrativo.
 Elaborado o Balanço Social 2016-17 do Agrupamento de Escolas de Pombal. Responsável:
Diretor.
Ações em execução:
 Aperfeiçoamento do sistema e procedimentos de gestão e controlo orçamental. Responsável:
Direção, SAE.
 Aperfeiçoamento do sistema de aprovisionamento / stocks. Responsável: Direção, SAE.
 Aperfeiçoamento do setor de acompanhamento e de execução de projetos. Responsável:
Direção, SAE.
 Atualização do inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis do AEP. Responsável: Direção,
SAE.
 Organização do arquivo do AEP, nos termos da legislação em vigor. Responsável: Direção, SAE.
Ações a executar:
 Implementar um sistema de qualidade assente em práticas de gestão documental, em
uniformização de procedimentos, definição de matrizes de responsabilidades e de soluções de
sistematização de processos ou fluxos de trabalho e de informação (workflow). Responsável:
Direção, SAE.

OO4: Promover uma melhoria contínua do processo de autoavaliação do AEP.
Ações executadas:
 Foi constituída uma Equipa de Autoavaliação, constituída por elementos internos e da
comunidade educativa. Responsável: Diretor.
 Foi feito o diagnóstico do AEP (segundo o modelo CAF). Responsável: Equipa de Avaliação
Interna.
Ações em execução:
 Preparação do modelo de monitorização (por períodos letivos) do Contrato de Autonomia, do
Projeto Educativo e dos Resultados Escolares. Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Monitorização, por períodos letivos, do grau de execução do Contrato de Autonomia
(Benchmarking Interno). Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Monitorização anual do grau de execução do Projeto Educativo, do PAA e do Plano de
Formação (Benchmarking Interno). Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Acompanhamento da avaliação da Biblioteca Escolar. Responsável: Equipa de Avaliação
Interna.
Ações a executar:
 Implementar o Plano de Ações de Melhoria Integrado do AEP - Formalização e
Desenvolvimento do PAM. Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Implementar o Modelo de Análise de Sala de Aula - Preparação da implementação da
Framework. Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
 Análise dos Resultados da Autoavaliação do Agrupamento - avaliação da eficácia dos Planos de
Ação de Melhoria. Responsável: Equipa de Avaliação Interna.
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 Apresentação dos Resultados e Estratégias à Comunidade Escolar e Prestação de Contas Seminário para PD, PND, Alunos e Pais/E.E.) ainda não foram executadas. Responsável: Equipa
de Avaliação Interna.
Neste momento, encontra-se a decorrer o período de implementação do Plano de Ação
Estratégica (PAE – decorrente este mesmo de um processo de diagnose interna realizada pelo
Agrupamento no final do ano letivo 2015/2016, e que tem como limites temporais de
implementação 2016-2018), pelo que se tomou como não necessária a realização de um novo
diagnóstico, quer ao nível de sala de aula, quer ao nível de processos e satisfação global de
prestação de serviço educativo – respetivamente Framework e CAF (prevê-se a aplicação da
inquirição com base no modelo CAF já no próximo ano letivo).
Importa referir que o processo será alvo de reestruturação, para que os indicadores também
contemplem aspetos relacionados com a avaliação intermédia do PAE (nomeadamente nas
dimensões relacionadas com a satisfação da Comunidade Educativa).
OE2. Reforçar a Qualidade do Serviço e Impacto sobre as Pessoas
OO1: Promover o circuito informativo e comunicacional interno e externo, de forma a difundir
todos os tipos de dados relevantes à comunidade escolar e educativa.
Ações executadas:
 Foi nomeada a equipa responsável pela Informação, Comunicação. Responsável: Diretor.
 Foi criada uma imagem gráfica do AEP. Responsável: Equipa de Marketing e Comunicação.
 Foram elaborados folhetos promocionais e outras formas de publicitação da Oferta Educativa
do Agrupamento, tendo como objetivo a divulgação da oferta formativa e a captação de novos
alunos (vd. moopies, folhetos produzidos e página web do Agrupamento). Responsável: Equipa
de Marketing e Comunicação. Responsável: Equipa de Marketing e Comunicação.
 Participação em feiras de divulgação e orientação vocacional de âmbito local, bem como a
divulgação na página WEB, rádio e imprensa local da oferta formativa do AEP. Encontram-se
em permanente execução, de acordo com o calendário de eventos destinados à promoção do
Agrupamento e da sua oferta formativa. Responsável: SPO e Departamentos.
 Atualização permanente do portal do AEP. Responsável: Equipa de Marketing e Comunicação.
 Divulgação dos eventos nos órgãos de comunicação social. Responsável: Direção.
OO2: Melhorar a participação e o envolvimento dos EE e dos alunos na vida escolar.
Ações executadas:
 Semana de divulgação e orientação vocacional dirigida a alunos do 4º e 9º ano do AEP e de
outras escolas do Concelho de Pombal. Responsável: SPO e Departamentos.
 Foram desenvolvidas atividades de divulgação e sensibilização para os alunos do 1º ciclo e JI
pertencentes ao AEP. Responsável: Direção.
 Foram realizadas reuniões com os EE, durante o 2º período. Responsável: Direção.
 Foram promovidas reuniões periódicas com os Representantes dos Encarregados de Educação
e Associações de Pais (Pré-escolar / 1º ciclo / 2º Ciclo / 3º Ciclo / Secundário – CH / Secundário
– Profissionais), ao longo do ano letivo. Responsável: Direção.
 Foram promovidas atividades extracurriculares promotoras do desenvolvimento integral da
criança, no ensino Pré-escolar, em colaboração com os EE. Responsável: Direção.
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 Foram promovidas reuniões periódicas com os delegados de turma. Responsável: Direção.
 No início do ano foram realizadas reuniões com os alunos e encarregados de educação de cada
jardim-de-infância e de cada escola básica do 1ºCEB onde foram apresentados os seguintes
pontos:
 Apresentação do pessoal docente e não docente;
 Apresentação do calendário escolar;
 Apresentação dos horários;
 Apresentação dos documentos aglutinadores do AEP (Projeto Educativo, Regulamento
Interno) e critérios de avaliação;
 Projetos a desenvolver ao longo do ano;
 Eleição do representante dos EE de cada sala e da escola/ JI;
Responsável: Direção em articulação os coordenadores de estabelecimento.
 No início do ano foram realizadas reuniões com os alunos e encarregados de educação do 2.º e
3.ºCEB e ensino secundário onde foram dadas as seguintes orientações:
 Apresentação da escola, normas de funcionamento dos serviços e outras valências para os
alunos;
 Página do agrupamento;
 Calendário escolar - organização dos tempos escolares;
 Cartão do aluno - normas de utilização;
 Ocupação plena dos tempos escolares – organização;
 Apoios ao estudo / oficinas de estudo – funcionamento;
 Atividades extra curriculares;
 Critérios de avaliação específicos das disciplinas;
 Orientações gerais sobre: faltas, pontualidade, aquisição de senhas de almoço, regras de
segurança, início das aulas.
Responsável: Direção em articulação os diretores de turma.
OO3: Melhorar o grau de satisfação dos utentes em relação ao nível do atendimento e da
qualidade do serviço prestado pelos serviços do AEP.
Ações executadas:
 Foram realizadas duas reuniões com os Assistentes Operacionais e duas reuniões com os
Assistentes Técnicos, para delinear ações de melhoria. Responsável: Direção.
 Foram apresentadas cinquenta e nove propostas de ações de melhoria pelo PND. Responsável:
Direção.
Ações a executadas:
Periodicamente, são realizados inquéritos de satisfação aos membros da comunidade. Parte
destes questionários, que não foi executada, também está inserido no processo de autoavaliação
com base no Modelo CAF que será implementado no início do próximo ano letivo.
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OO4: Melhorar a qualidade dos espaços escolares e do serviço prestado.
Ações executadas:
 Foi concluída a obra de melhoria da unidade de multideficiência e surdo-cegueira.
Responsável: ME.
 Foi concluída a pintura e impermeabilização do bloco onde se situa o pavilhão. Responsável:
ME e Autarquia de Pombal.
 Encontra-se em execução a melhoria dos espaços letivos de ensino e aprendizagem formal da
EB Marquês de Pombal, com a mudança da atual sala de informática para a sala B9 e pintura
das salas EV4/TM3/TM2 e sala1. Responsável: Direção
Ações em execução:
A Equipa Suporte Informática tem em execução um processo de melhoria nos equipamentos
tecnológicos (projetores multimédia, quadros interativos, ligação à internet).
Ações a executar:
 Investir em equipamentos pedagógicos para os laboratórios/salas específicas. Responsável: ME
/AEP.
 Melhorar as condições físicas do Centro de Ocupação de Jovens (COJ). Responsável: ME.
 Recuperação, tratamento, impermeabilização dos telhados. Responsável: ME /AEP /
Autarquia.
 Colocação de um piso adequado no campo exterior. Responsável: ME/Direção/Autarquia
OO5: Promover a segurança e zelar pela manutenção dos equipamentos educativos e
instalações escolares do AEP.
Ações executadas:
 Foi nomeado um docente responsável pela segurança e pela supervisão do programa de
manutenção dos equipamentos educativos e instalações escolares do AEP. Responsável:
Diretor.
 Foram designados dois assistentes operacionais, um para o edifício da ES de Pombal, outro
para o edifício da EB23 Marquês de Pombal, ambos responsáveis pela execução do programa
de manutenção preventiva, de modo a garantir uma resposta eficaz e eficiente para as
situações que impliquem uma normal e corrente reparação de instalações e equipamentos
escolares. Responsável: Diretor.
 Foram designados os diretores de instalações responsáveis pelo controlo, manutenção e
coordenação dos recursos materiais existentes nas salas específicas que lhe estão afetas.
Responsável: Diretor.
 Colaboração com o Município e Juntas de Freguesia, na manutenção dos JI e EB1. Responsável:
Direção.
 Foi criada uma equipa de trabalho responsável pelo apoio/manutenção da rede informática
afeta aos alunos (rede pedagógica). Responsável: Direção.
Ações em execução:
 Promoção de parcerias com a PSP e GNR, para a realização de ações formativas destinadas a
turmas e/ou alunos problemáticos. Responsável: Direção.
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 Cooperação com os Bombeiros Voluntários de Pombal, Autarquia, Forças de Segurança e
outros agentes, para o desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria da
segurança. Responsável: Direção.
 Conforme os procedimentos de segurança adotados pelo AEP, é feito um controlo rigoroso das
entradas e saídas de alunos e utentes nos espaços escolares. Responsável: Assistentes
Operacionais.
Ações a executar:
 Elaborar o manual de procedimentos com a definição dos requisitos para a segurança da
informação. Responsável: Direção.
 Atualizar os Planos de Segurança dos JI, EB1 e EB Marquês de Pombal. Até à presente data,
não se realizaram simulacros, tendo em vista a aferição das normas e procedimentos
constantes nos Planos de Segurança dos edifícios do AEP. Responsável: Direção.
OO6: Promover políticas de desenvolvimento sustentável em termos energéticos e ambientais.
Ações em execução:
 Estão em curso ações de sensibilização promotoras de hábitos de utilização racional de
energia. Responsável: Direção e Departamentos.
 Procede-se à monitorização mensal dos consumos de água e energia. Responsável:
Coordenador da Segurança e Assistentes Operacionais.
 Protocolo de Cooperação com o Departamento de Ciências da Terra Escolas Associadas
(FCTUC), está prevista a participação em projetos de investigação, em parceria com a FCTUC.
Responsável: Direção e Departamento de Ciências Experimentais.
OO7: Zelar pela conservação e limpeza dos espaços escolares.
Ações em execução:
 Foram elaborados spots audiovisuais e materiais de divulgação sobre a necessidade de
respeitar as instalações escolares. Responsável: Direção e estruturas de gestão intermédia.
 Foram dinamizadas ações de sensibilização sobre a necessidade de os alunos utilizarem os
caixotes do lixo, manterem uma postura correta nos espaços de convívio e assegurarem as
condições e limpeza de casas de banho, balneários e restantes espaços interiores e exteriores.
Responsável: Direção e estruturas de gestão intermédia.
 Foram Promovidas ações de limpeza dos vários espaços escolares realizadas por alunos e
assistentes operacionais. Responsável: Direção e estruturas de gestão intermédia.
 Na reunião inicial do ano letivo (Conselhos de turma) e via e-mail, os professores foram
incentivados a exercer um maior controlo na conservação e limpeza das salas de aula.
Responsável: Direção.
OE3. Promover uma Cultura Organizacional de Autonomia
OO1: Promover hábitos de trabalho colaborativo entre pares, estabelecendo práticas de
monitorização regular do trabalho desenvolvido.
Ações em execução:
 Encontra-se em execução a apresentação, por cada departamento, de pelo menos uma
prática, experiência ou projeto que tenha contribuído significativamente para a melhoria da
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qualidade do serviço educativo e para o reconhecimento público do AEP. No presente ano
letivo foram identificadas 24 boas práticas. Responsável: Direção e estruturas de gestão
intermédia.
 Foram estabelecidas horas, da CNL para estabelecimento, de sessões de trabalho conjunto
semanal/quinzenal, conforme atestam os horários dos docentes e o documento de
organização do ano letivo. Responsável: Diretor.
 Com vista a melhorar o trabalho colaborativo na educação Pré-escolar, encontram-se em
execução as seguintes ações:
 Planificação, em departamento, dos conteúdos e das atividades a desenvolver em cada
turma/grupo;
 Elaboração de uma planificação mensal comum estruturada a partir dos
conteúdos/objetivos a atingir por ano (3º, 4º e 5º anos).
 Desenvolvimento de um trabalho de equipa em parceria com os pais, tendo como objetivo
melhorar os comportamentos e a concentração das crianças.
 Continuidade da valorização das boas experiências e da promoção das práticas
colaborativas entre os docentes do 1º ciclo, nomeadamente: promoção de reuniões de
trabalho de equipa em grupo alargado (departamento) e em pequeno grupo (equipas
pedagógicas); constituição de equipas pedagógicas a nível de escola ou conjunto de
escolas geograficamente próximas, que incluam a totalidade dos docentes titulares de
turma aí em exercício, visando as práticas colaborativas e a articulação interpares; trabalho
colaborativo com a equipa EPIS.
Responsável: Departamento do 1.ºCEB.
 Com vista a melhorar a articulação do trabalho desenvolvido entre educadoras/docentes do
pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, encontram-se em execução as seguintes ações:
 Promoção de reuniões de trabalho para clarificar o que é importante ensinar / aprender,
para diagnosticar as competências / aprendizagens nucleares e essenciais a desenvolver
pelos alunos;
 Promoção de reuniões de articulação vertical nas disciplinas de Português, Matemática e
Inglês, para programar a organização de atividades, a participação em projetos conjuntos,
o desenvolvimento de competências, a diferenciação de estratégias a conceção e
adequação de materiais.
 Uniformização de estratégias de atuação ao nível das atitudes e comportamentos.
 Realização de atividades conjuntas ao longo do ano letivo, bem como a organização de
visitas de estudo das crianças/alunos às escolas dos ciclos sequenciais.
Responsável: Docentes do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo.
 Encontra-se em execução o reforço do papel dos conselhos de turma do ensino básico nas
áreas de planificação de atividades interdisciplinares ajustadas às especificidades e interesses
dos alunos, nas modalidades de apoio a prestar aos alunos e no reforço e articulação entre o
professor titular / da disciplina e os professores do apoio. Responsável: Diretores de Turma /
Conselhos de Turma / Docentes do Ensino Especial
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 Encontra-se em execução a implementação de um modelo de supervisão colaborativa
(Observação Naturalista de Aulas), como forma de desenvolvimento profissional dos docentes.
OO2: Participar em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa.
A participação no projeto DEMOKLEOS 2015-18 (Erasmus+) e no programa Eco-Escolas, as
atividades levadas a cabo pelos Clubes dos Direitos Humanos, Young Volun Team, YouthStart, e a
existência da Secção Europeia de Língua Francesa comprovam o empenho no desenvolvimento de
uma cidadania ativa, nos vários níveis de ensino, e na valorização dos valores da cultura europeia.
Responsável: Direção e Departamentos Curriculares.
OO3: Adequar os saberes e competências do PD e PND a uma correta execução das respetivas
funções, quer individualmente, quer em equipa.
Foi elaborado o Plano de Formação do PD e PND, de acordo com as metas definidas no Projeto
Educativo e as necessidades de desenvolvimento profissional, aguardando-se a realização pelo
CENFORMAZ das ações previstas no plano de formação, que potenciem o alinhamento dos RH
com a Missão, a Visão e os Valores do agrupamento. Responsável: Direção, Conselho Pedagógico e
CENFORMAZ.
OO4: Cultivar no AEP um clima de relações interpessoais e de mudança.
Ações em execução:
 Apoio à criação de uma estrutura constituída por PD e PND, para dinamização de ações de
convívio, práticas de voluntariado e outras iniciativas que visem melhorar o clima do AEP.
 Promoção de convívios e atividades culturais / recreativas que envolvem o PD e PND.
 Promoção de uma gestão de proximidade com os coordenadores de estabelecimento.
 Promoção do envolvimento das Associações de Pais nas atividades do agrupamento e do PAA.
Responsável: Direção.
E2: PRÁTICA PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS
OE4. Formar Cidadãos Conscientes e Participativos na Sociedade
OO1: Desenvolver uma atitude de tolerância, respeito e aceitação das regras definidas pela
escola.
Ações executadas:
 Foi criado o Gabinete Disciplinar do Aluno (GDA). Responsável: Diretor.
Ações em execução:
 O projeto “estudar e saber estudar” e o projeto “estar e saber estar”, enquadram-se no Plano
de Ação Estratégica que tem como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do
ensino básico”
Responsável: Direção / Diretores de turma / professor titular de turma / professor tutor /
Município de Pombal.
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Ações a executar:
 As ações de formação com vista à formação de professores para aquisição de competências
para a resolução de problemas de indisciplina na sala de aula, fazem parte do plano de
formação do CENFORMAZ a realizar em 2017/2018. Responsável: Direção / CENFORMAZ.
OO2: Sensibilizar os alunos para os valores matriciais do AEP.
Ações em execução:
 É um processo contínuo o desenvolvimento de ações /atividades destinadas a promover a
educação para a saúde, a solidariedade, a cidadania nacional e europeia, a defesa do ambiente
e dos direitos humanos, assim como o envolvimento os alunos em atividades de complemento
ou enriquecimento do currículo, clubes ou projetos. Responsável: Departamentos Curriculares.
 A análise dos dados sobre o envolvimento dos alunos nas atividades de complemento ou
enriquecimento do currículo, clubes ou projetos, faz parte dos relatórios de execução do plano
anula de atividades. Responsável: Coordenadores dos clubes e projetos / Diretores de Turma /
Professores.
 A Associação de Estudantes encontra-se envolvida em atividades no âmbito da cidadania, da
preservação dos espaços escolares e outras conforme prova a divulgação do Orçamento
participativo. Responsável: Associação de Estudantes.
OO3: Estabelecer uma relação entre a escola, família e comunidade criando condições mais
favoráveis ao sucesso escolar dos alunos, assim como o seu desenvolvimento pessoal e social.
Ações em execução:
 O projeto “Respeitar-me e respeitar os outros”, destinado a promover um conjunto de debates
e ações de sensibilização desenvolvidas no âmbito da temática da violência, indisciplina,
direitos humanos, afetos, autoestima, bullying, hábitos de consumo e dependências,
Alimentação, higiene e saúde, Segurança, enquadra-se no Plano de Ação Estratégica que tem
como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do ensino básico”. Responsável:
Direção / Departamentos Curriculares / Equipa da Educação para a Saúde
 No âmbito da educação para a saúde e educação sexual, encontra-se em execução a
organização, para os alunos, de atividades de sensibilização/informação/formação sobre saúde
e qualidade de vida; alimentação e atividade física; consumo de substâncias psicoativas;
violência escolar/saúde mental e sexualidade, nas suas várias dimensões. Responsável: Direção
/ Equipa da Educação para a Saúde
 No âmbito do programa EPIS foram promovidas sessões de capacitação parental, em parceria
com a CPCJ de Pombal. Responsável: Direção, GAAF, CPCJ, Município de Pombal
 Existiu o envolvimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação na articulação
escola-família. Responsável: Associação de Pais de Pombal / Direção / Município de Pombal.
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OE5. Prestar um Serviço Educativo de Qualidade
OO1: Criar condições para a melhoria do sucesso escolar dos alunos do ensino básico e da
redução do abandono escolar.
Ações executadas:
 Foram definidos referenciais para os resultados escolares dos alunos de acordo com as metas
traçadas no Projeto Educativo do AEP e no Contrato de Autonomia. Responsável: Direção /
Departamentos Curriculares.
 Foi criada uma agenda pedagógica para os coordenadores de departamento, incluindo pontos
como supervisão pedagógica, calibração instrumental, avaliação, controlo da disciplina,
identificação e partilha de boas práticas pedagógicas, cumprimento das metas estabelecidas
no projeto educativo e contrato de autonomia. Responsável: Diretor.
 Foi dada continuidade à oferta formativa do Ensino Artístico Especializado de música, em
parceria com o Conservatório de Música David Sousa, no 2º e 3º CEB. Responsável: Direção /
Conservatório David Sousa.
 Foi dada continuidade às aulas de apoio, no 9º ano, nas disciplinas com exame a nível nacional.
Responsável: Direção
 Foi concretizada a generalização da elaboração de testes com tipologia idêntica à das provas
realizadas a nível nacional e utilização de critérios de correção dos testes a nível de escola
semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional. Responsável: Departamentos
curriculares.
Ações em execução:
 O projeto “Mente sã em corpo são", para alunos do 2º e 3º CEB, em risco de abandono escolar
e associados a comportamentos de risco, em articulação com as associações desportivas e
recreativas locais integrado no tempo escolar, nas seguintes áreas: Yoga, desportos individuais
(artes marciais), música e movimento, enquadra-se no Plano de Ação Estratégica que tem
como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do ensino básico”. Responsável:
Direção / Juntas Freguesia /Associações /Comissão de Acompanhamento das AEC´s.
 Plano de Ação Estratégica que tem como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e
7ºanos do ensino básico. Responsável: Direção.
 As “Oficinas de Aprendizagem”, enquadram-se na medida número seis do Plano de Ação
Estratégica que tem como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do ensino
básico”. São criados grupos de homogeneidade relativa que agrupam alunos com o mesmo
nível de desempenho em cada uma das disciplinas; o tempo médio de permanência em cada
grupo é de 16 semanas. Responsável: Departamento curricular do 1º ciclo.
 As Oficinas de Estudo enquadram-se na medida número sete do Plano de Ação Estratégica que
tem como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do ensino básico”. No 2.º
CEB os tempos de apoio ao estudo são utilizados para oficinas de estudo e no 3.ºCEB é
utilizado o crédito atribuído ao Agrupamento para desenvolver aulas de apoio semanal nas
disciplinas de Matemática de Português e de Inglês. Responsável: Direção / Diretores de Turma
 O projeto (Aceita! Inclui) enquadra-se na medida número cinco do Plano de Ação Estratégica
que tem como objetivo “Melhorar a taxa de retenção no 2º, 5º e 7ºanos do ensino básico”.
Responsável: Município de Pombal / Direção.
 No 2º e 3º CEB, e tendo como objetivo promover o trabalho diário do aluno, introduziu-se nos
critérios de avaliação, com ponderação a definir por cada departamento, as questões-aula com
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a obrigatoriedade de serem entregues para classificação na aula onde são aplicadas.
Responsável: Departamentos.
 Foi estabelecido um programa de orientação vocacional, para alunos do 3ºCEB com duas ou
mais repetências. Responsável: SPO.
OO2: Promover Práticas de ensino inovadoras em contexto sala de aula.
Ações em execução:
 Todas as salas de aula no 1º CEB estão dotadas de equipamentos tecnológicos. Responsável:
Município de Pombal.
 Têm sido promovidas práticas de ensino inovadoras em contexto sala de aula, com recursos e
equipamentos tecnológicos (quadros interativos e tablets) no 1º CEB.
Ações a executar:
 A Direção pretende desenvolver um projeto de criação de uma sala de aula/estudo
especializada, no 2º e 3º CEB, que vise o desenvolvimento e a aplicação de práticas
pedagógicas inovadoras com recurso às novas tecnologias, bem como desenvolver o projeto
de Laboratório de competências do Século XXI, no ensino básico e ensino secundário, que
pretende criar salas de aula/estudo especializadas, tendo como objetivo o desenvolvimento e
a aplicação de práticas pedagógicas inovadoras com recurso às novas tecnologias.
Responsável: Direção.
 Com o apoio dos docentes de informática, pretende-se formar, em contexto educativo, os
alunos para utilização autónoma dos recursos disponíveis. Responsável: Direção.
 Pretende-se promover a formação de professores, no âmbito da Literacia Científica Digital,
com recurso à utilização de Laboratórios Digitais e/ou à utilização de simuladores de contextos
de aprendizagens científicas digitais. Responsável: Direção / CENFORMAZ.
OO3: Melhorar a taxa de conclusão nos cursos Científico-Humanísticos e nos cursos
Profissionais.
Ações executadas:
 Aplicação de tutorias on-line como uma das medidas de apoio à melhoria das aprendizagens e
de combate ao insucesso escolar, recorrendo a Plataformas digistais. Responsável:
Professores.
 Nas disciplinas do ensino secundário (Português, Física e Química A e Matemática A) tem sido
dado aos alunos a possibilidade de frequentar três níveis de apoio, (N1, para alunos com falta
de pré-requisitos, N2, para alunos com alguma dificuldade, e N3, para alunos com elevadas
capacidades de aprendizagem). Responsável: Conselho Pedagógico.
 No ano terminal das disciplinas com exame a nível nacional são dinamizados gabinetes de
dúvidas destinadas a todos os discentes e aulas de apoio nas disciplinas com exame a nível
nacional. Responsável: Conselho Pedagógico.
 Na organização dos horários das turmas, sempre que possível, tem sido estabelecido um
tempo comum nas disciplinas de exame a nível nacional, para os alunos poderem realizar o
mesmo teste, no mesmo dia e à mesma hora. Responsável: Conselho Pedagógico.
 São realizados testes de avaliação diagnóstica e formativa, de forma a detetar, o mais cedo
possível, dificuldades dos formandos dos cursos profissionais. Responsável: Conselho
Pedagógico. Responsável: Departamentos Curriculares.
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 São identificadas e monitorizadas as dificuldades de aprendizagem ou outras necessidades dos
alunos dos cursos profissionais, que impliquem a individualização da intervenção pedagógica,
psicológica e socioeducativa. Responsável: Conselhos de Turma.
 São implementadas modalidades de apoio educativo para os alunos dos cursos profissionais.
Responsável: Conselhos de Turma.
Ações em execução:
 Tem-se dado continuidade ao projeto de diferenciação pedagógica, com o objetivo de
desenvolver práticas de ensino inovadoras e a conceção de atividades e materiais pedagógicos
(vd. orientações do Manual de Boas Práticas Aplicadas/Observação Naturalista de Aulas).
Responsável: Departamentos curriculares.
 Tem sido dado a conhecer aos jovens o leque de oportunidades profissionais geradas pelos
cursos de nível secundário de dupla certificação orientadas pelo Conselho Pedagógico e pelo
SPO, no âmbito do Projeto Valorizar o Ensino Profissional. Responsável: Conselho Pedagógico /
SPO.
 Encontra-se implementado um programa de orientação vocacional, para alunos do 10º ano.
Responsável: SPO.
 Os Diretores de Turma, GAAF e SPO têm implementado mecanismos de sinalização de
situações problemáticas, indiciadoras de abandono a partir do 10º ano de escolaridade e/ou 1º
ano do(s) curso(s) profissionais. Tem sido fomentado o contributo dos encarregados de
educação na deteção de problemas ou constrangimentos que condicionam o sucesso
escolar/abandono dos seus educandos. Responsável: Diretores de turma / GAAF / SPO.
 Sobre as ações de promoção do sucesso e da qualidade dos cursos profissionais, encontram-se
em desenvolvimento e fazem parte do Projeto Valorizar o Ensino Profissional. O resultado
destas ações pode ser consultado no relatório do projeto. Responsável: Conselho Pedagógico /
SPO.
Ações a executar:
 No primeiro trimestre de 2018 pretende-se realizar a aplicação da FRAMEWORK de
desenvolvimento pedagógico. Responsável: Equipa do SAI / Another Step.
OO4: Promover o mérito e a excelência.
Ações em execução:
É já uma tradição no Agrupamento a publicação anual do Livro dos Talentos, em formato digital,
que valoriza e distingue os alunos que evidenciaram valor e excelência no domínio literário,
desportivo, artístico e científico. De igual modo, são distinguidos, todos os anos, os alunos que
fazem parte do quadro de Honra e de Mérito e da Menção a Melhor Turma. A partir do presente
ano letivo foi introduzido o Quadro de Valor.
Concorrendo também para este fim, tem disso feito um trabalho de identificação e partilha de
boas práticas pedagógicas, cumprimento das metas estabelecidas no projeto educativo e contrato
de autonomia (vd. Agenda de Coordenadores de Departamento, estabelecida em 11.10.2016).
Responsável: Direção
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OO5: Coordenar as atividades de avaliação/intervenção tendo em vista o desenvolvimento
integral e sucesso dos alunos cujas NEE requerem apoio especializado.
Ações em execução:
 Despiste e caraterização/avaliação dos alunos cujas NEEP requerem apoio especializado e dos
alunos com apoio educativo, mas que não necessitam da intervenção do grupo de docência da
Educação Especial;
 Esclarecimento dos encarregados de educação sobre a forma como se processam os apoios
prestados às diversas disciplinas ou áreas curriculares específicas, pelos respetivos docentes;
 Incentivo à participação dos alunos nas atividades extracurriculares (desporto escolar, clubes e
outros);
 Criação de oficinas para o desenvolvimento de competências práticas dos alunos com CEI
(Currículo Específico Individual);
 Desenvolvimento de parcerias com os serviços locais de saúde, de segurança social, Cercipom,
ou outros, no sentido de ser melhorada a resposta especializada a alunos NEEP;
 Acompanhamento efetivo dos alunos no seu processo de transição para a Vida Adulta / Ativa,
quando não prossigam estudos para o Ensino Superior;
 Dinamização de ações de informação/sensibilização para a comunidade;
 Apoio a alunos com multideficiências e surdo cegueira congénita, alunos com NEEP tipificados
com as problemáticas: linguagem, autismo, síndrome de Down.
Responsável: Serviços Técnico Pedagógicos
OO6: Apostar na qualificação e formação ao longo da vida.
Ações em execução:
 Informação, orientação e encaminhamento de jovens e de adultos - apoio na identificação de
projetos individuais de educação e de qualificação, com vista ao prosseguimento de estudos
e/ou de integração no mercado de trabalho, tendo por base as diferentes ofertas de educação
e formação profissional;
 Desenvolvimento de processos de RVCC (vertente escolar);
 Implementação de dispositivos de informação, orientação e divulgação (procura/oferta de
soluções formativas);
 Estabelecimento de parcerias/protocolos com entidades locais e regionais.
Responsável: Coordenadora e Equipa do Centro Qualifica

E3: IDENTIDADE LOCAL E GLOBAL
OE6. Promover Atividades e Parcerias, Locais e com Escolas Europeias
OO1: Desenvolver parcerias e redes com outras organizações nacionais e europeias.
Ações executadas:
 Mantém-se a parceria com a APRAP (Associação de Pensionistas Reformados e Aposentados
de Pombal), no curso da Universidade Sénior. Responsável: Direção

REL DIRE 0030 00

Página 17

Avaliação do Projeto Educativo
Ações em execução:
 Dá-se continuidade ao estabelecimento de relações de parceria e protocolos com entidades e
instituições nacionais e transnacionais, de forma a favorecer o intercâmbio de saberes e
aprendizagens. Responsável: Direção / Núcleo de Projetos e Atividades / NOFDC
 Existe cooperação e participação em reuniões com o Município e com as juntas de freguesia,
ao nível da rede social, Centro Local de Apoio Social, Carta Educativa, Conselho Municipal de
Educação e Programa Geração de Sucesso – 1.º Ciclo (EPIS). Responsável: Direção.
 Estão a ser concretizadas e articuladas estratégias de prevenção e de intervenção em parceria
com várias instituições comunitárias, em diversas vertentes educativas: saúde, problemas de
aprendizagem, comportamentos de risco, integração social e profissional, ambiente e outras.
Responsável: Direção / Estruturas intermédias.
 Tem sido feito o aprofundamento e desenvolvimento de Projetos e Parcerias com escolas
Europeias, no âmbito do Projeto Comboio da Memória e do Projeto DEMOKLEOS.
Responsável: Direção / Núcleo de Projetos e Atividades.
OO2: Promover reuniões periódicas com os parceiros locais.
Ações em execução:
 Estão a ser promovidas reuniões periódicas com os parceiros locais, com os Presidentes de
Juntas de Freguesia (PJF) e com a CPCJ.
Responsável: Direção / GAAF
OO3: Promover uma relação bilateral escola-meio.
Ações em execução:
 Encontram-se em execução a realização de um Encontro dos Agrupamentos de Escolas que
fazem parte do CENFORMAZ com o tema "Que escola Para o Sec. XXI". Responsável: Direção.
 Foram realizadas reuniões e ações conjuntas com a Associação de Pais de Pombal.
Responsável: Direção / APP
 Está a ser promovida a participação dos encarregados de educação em projetos, atividades da
escola/turma. Responsável: Direção / Associação de Pais de Pombal / Coordenador de
Estabelecimento / Departamento / Clubes
 Segundo o Protocolo com o Município de Pombal / NDA / Clube de Ténis de Pombal, é
facultada à comunidade a utilização dos espaços desportivos do Agrupamento de Escolas de
Pombal.

5. GRAU DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
O quadro seguinte representa o grau de cumprimento do plano de ação estratégica tendo em
vista a concretização das Metas previstas no Projeto Educativo.
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E1: AUTONOMIA E QUALIDADE DE SERVIÇO
OE1. Estabelecer os Princípios e Finalidades da Organização
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável
Sim

Não

Em
Execução

Evidência 2016/2017

OO1: Atualizar os documentos orientadores do AEP em consonância com o Projeto de Intervenção do Diretor
1

Elaborar o Projeto Educativo do Agrupamento Equipa Avaliação
(PEA).
Interna

2

Rever o Regulamento Interno.

3

Elaborar o Plano Anual de Atividades e
Conselho
promover o envolvimento do PND, da
Pedagógico
associação de estudantes e dos EE.

X

Ata do CP de 04.10.2016

4

Elaborar a Carta de Missão do Diretor.

X

Ata do CG de 19.10.2016

X

Ata do CP de 04.10.2016

X

Ata do CP de 10.05.2016

5
6

X

Ata do CG de 20.02.2017

Conselho Geral

Diretor

Conselho
Elaborar o Plano de Formação do AEP.
Pedagógico
Elaborar o Projeto de Educação para a Saúde Equipa Educação
e Educação Sexual.
para a Saúde

7

Elaborar o Manual de Acolhimento.

Direção

8

Elaborar a Carta de Qualidade dos Assistentes
Direção, AT e AO
Técnicos e dos Assistentes Operacionais.

9

Apresentar ao MEC uma proposta de
Direção
alteração ao contrato de autonomia.

X

REA2 (17/01/2017)

Ata de Direção de

X

03.01.2017
Ata de Direção de

X

03.01.2017
X

OO2: Promover a identidade institucional do AEP.
10

Elaborar o guia de identidade visual.

11

Aprovar o símbolo e logotipo, a bandeira e o
Hino do AEP.

12

Produção e venda de merchandising do
agrupamento (bonés, pins, tshirts), com
recurso à criação artística dos alunos.

X

Ata do CG de 20.02.2017

Direção / Equipa de
Marketing e
Comunicação

X
X

Ata do CG de 20.02 /
03.03.2017
Ata de Dir. de 03.01.2017
/ Produtos

OO3: Desenvolver políticas de gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira
13

Aperfeiçoar o sistema e procedimentos de
gestão e controlo orçamental.

14

Aperfeiçoar o sistema de aprovisionamento /
Stocks.

15
16
17

18

19

Aperfeiçoar o setor de acompanhamento e de
execução de projetos.
Manter atualizado o inventário e cadastro dos
bens móveis e imóveis do AEP.
Organizar o arquivo do AEP nos termos da
legislação em vigor.
Implementar um sistema de qualidade
assente em práticas de gestão documental,
em uniformização de procedimentos,
definição de matrizes de responsabilidades e
de soluções de sistematização de processos
ou fluxos de trabalho e de informação
(workflow).
Atualizar o Manual de Procedimentos dos
SAE.

CONTAB / GPV

X

ASE / Espaço de
aprovisionamento de
Stocks (Ata de Direção de
18.07.2017)

X

Contabilidade

X

FAMES

X

Organização do arquivo

Direção / SAE

X

X

20

Atualizar o Manual de Procedimentos do ASE.

X

21

Atualizar o Regulamento do Sistema de
Controlo Interno (RSCI).

X
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22
23

Apresentar anualmente o Balanço Social do
AEP.
Atualizar anualmente o Regulamento de
Propinas, Taxas e Emolumentos.

Diretor

X

Doc. BS de 02.02.2017

Conselho
Administrativo

X

Ata de CA de 20.09.2016

OO4: Promover uma melhoria contínua do processo de autoavaliação do AEP
24

Constituir uma Equipa de Autoavaliação
constituída por elementos internos e da
comunidade educativa

25

Fazer um diagnóstico do AEP (Modelo CAF).

26

Preparação do modelo de monitorização (por
períodos letivos) do Contrato de Autonomia,
Projeto Educativo, Resultados Escolares.

X

Folha de excel

27

Monitorizar, por períodos letivos, o grau de
execução do Contrato de Autonomia
(Benchmarking Interno).

X

Relatório Anual de
Progresso do Contrato de

Monitorizar, anualmente, o grau de execução
do Projeto Educativo, do PAA e do Plano de
Formação (Benchmarking Interno) - Análise da
Ação Educativa e do seu contributo para a
consecução da Estratégia do Agrupamento.

X

28

29
30

31

32

33

Diretor

X

Ata de CP de 14.09.2016

X

Moodle - Alunos e
Encarregados de Educação

Autonomia

Equipa Avaliação
Acompanhar a Avaliação da Biblioteca Escolar. Interna

X

Implementar o Plano de Ações de Melhoria
Integrado do AEP - Formalização e
Desenvolvimento do PAM.
Implementar o Modelo de Análise de Sala de
Aula - Preparação da implementação da
Framework.
Análise dos Resultados da Autoavaliação do
Agrupamento (avaliação da eficácia dos
Planos de Ação de Melhoria).
Apresentação dos Resultados e Estratégias à
Comunidade Escolar e Prestação de Contas Seminário para PD, PND, Alunos e Pais/E.E.

Ação executada

Ação em execução

Relatório Anual de
Autoavaliação
Relatório de Avaliação da
BE

X

X

X

X

Ação por executar

OE2. Reforçar a Qualidade do Serviço e Impacto sobre as Pessoas
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável

Sim

Não

Em
Execução

Evidência 2016/2017

OO1: Promover o circuito informativo e comunicacional interno e externo, de forma a difundir todos os tipos de
dados relevantes à comunidade escolar e educativa.
34

Nomear equipa responsável pela Informação,
Comunicação e Imagem.

Diretor

35

Manter atualizado o portal do AEP.

Equipa de
Marketing e
Comunicação

X

36

Divulgar as atividades desenvolvidas no
âmbito do PAA nos órgãos de comunicação
social.

Direção

X

37

Estabelecer como prioritária a comunicação
eletrónica com os encarregados de educação.

Direção

X

38

Criar uma imagem gráfica do AEP tendo como
objetivo a divulgação da oferta formativa e a
captação de novos alunos.

Equipa de
Marketing e
Comunicação

X

REL DIRE 0030 00

X

Ata de CP de 14.09.2016
Página WEB
E-mails / Dossier de
imprensa
DT / Plataforma Eshooling
Moopies / material
gráfico
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39

40
41

Participar em feiras de divulgação e
orientação vocacional de âmbito local e
regional.
Elaborar folhetos promocionais e outras
formas de publicitação da Oferta Educativa do
AEP.
Divulgar na página WEB, rádio e imprensa
local a oferta formativa do AEP.

SPO
Departamentos

X

Equipa de
Marketing e
Comunicação /
Direção

X
X

Atas Departamento /
Relatório PAA
Folhetos
Página web / dossier de
imprensa

OO2: Melhorar a participação e o envolvimento dos EE e dos alunos na vida escolar.
Promover a semana de divulgação e
orientação vocacional dirigida a alunos do 4º
42
e 9º ano do AEP e de outras escolas do
Concelho de Pombal.
Desenvolver atividades de divulgação e
43 sensibilização para os alunos do 1º ciclo e JI
pertencentes ao AEP.
Melhorar a participação e o envolvimento dos EE e
dos alunos na vida escolar
44

Promover reuniões com os EE no início do ano
letivo para apresentação do Projeto Educativo
do AEP e a partilha das normas e regras,
estabelecidas nas escolas e JI do AEP.

45

Promover reuniões periódicas com os
Representantes dos Encarregados de
Educação e Associações de Pais - (Pré-escolar
/ 1º ciclo / 2º Ciclo / 3º Ciclo / Secundário –
CH / Secundário – Profissionais).

SPO
Departamentos

X

Atas Departamento /
Relatório PAA

Direção
Departamentos

X

Relatório do PAA

X

Reunião de receção aos
alunos e EE (14/09/2011)
JI, 1.º, 2.º, 3.º CEB e Ensino
Secundário

Direção

X

Pasta EE/DT/JF

46

Desenvolver no Pré-escolar, em colaboração
com os EE, um conjunto de atividades
extracurriculares promotoras do
desenvolvimento integral da criança.

X

Relatório do PAA

47

Promover reuniões periódicas com os
delegados de turma

X

Pasta EE/DT/JF

OO3: Melhorar o grau de satisfação dos utentes em relação ao nível do atendimento e da qualidade do serviço
prestado pelos serviços do AEP.

48

49

50

Fazer anualmente questionários
(alunos,/famílias, autarquia, empresas e
outros a definir) para medir o grau de
satisfação dos utentes em relação ao nível do
atendimento e da qualidade do serviço
prestado.
Estimular a participação no processo de
melhoria do PND, através da apresentação de
propostas de melhoria para o funcionamento
da estrutura ou serviço.
Realizar reuniões periódicas com os
Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos
e Técnicos Superiores para delinear ações de
melhoria.

Equipa Avaliação
Interna

X

Direção

X

Direção

X

Pasta Registo de
Sugestões

Pasta de AO/AT

OO4: Melhorar a qualidade dos espaços escolares e do serviço prestado.
Investir em equipamentos pedagógicos para
os laboratórios/salas específicas.
Melhorar as condições físicas do Centro de
52
Ocupação de Jovens (COJ).
Promover junto do ME e da autarquia a urgência de
serem realizadas obras no edifício da EB Marquês
de Pombal:
Melhorar as condições físicas da unidade de
53
multideficiência e surdo-cegueira;
Recuperação, tratamento, impermeabilização
54
dos telhados;
51

REL DIRE 0030 00

ME / AEP

X

ME

X

ME / Direção /
Autarquia

Obra Concluída em Agosto
de 2017

X
X
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55

Pintura e impermeabilização do bloco onde se
situa o pavilhão;

56

Colocar um piso adequado no campo exterior.

57

58

Melhorar os espaços letivos de ensino e
aprendizagem formal da EB Marquês de
Pombal.
Suprimir falhas nos equipamentos
tecnológicos (projetores multimédia, quadros
interativos, ligação à internet).

Obra de requalificação do
pavilhão, concluída em
Janeiro de 2017

X
X
X
Equipa suporte
informático

X

Sala B9 de informática /
Pintura das salas
EV4/TM3/TM2 e sala1
Suporte informático

OO5: Promover a segurança e zelar pela manutenção dos equipamentos educativos e instalações escolares do
AEP.
59

60

61

62
63

64
65
66

67

68

69

Nomear um docente responsável pela
segurança e pela supervisão do programa de
manutenção dos equipamentos educativos e
instalações escolares do AEP.
Designar dois assistentes operacionais, um
para o edifício da ES de Pombal, outro para o
edifício da EB23 Marquês de Pombal, ambos
responsáveis pela execução do programa de
manutenção preventiva e que garantam uma
resposta eficaz e eficiente para as situações
que impliquem uma normal e corrente
reparação (1) de instalações e equipamentos
escolares.
Designar diretores de instalações
responsáveis pelo controlo, manutenção e
coordenação dos recursos materiais
existentes nas salas específicas que lhe estão
afetas.
Colaborar com o Município e Juntas de
Freguesia na manutenção dos JI e EB1.
Criar uma equipa de trabalho responsável
pelo apoio e manutenção da rede informática
afeta aos alunos (rede pedagógica).
Elaborar um manual de procedimentos com a
definição dos requisitos para a segurança da
informação.
Atualizar os Planos de Segurança dos JI, EB1 e
EB Marquês de Pombal.

Despacho diretor de

X

22.08.2016

Diretor
X

Ata do CP de 14.09.2016

X

Ata do CP de 14.09.2016

X

Registo de e-mails

X

Suporte informático

X

Relatório / PAA / Ata
Direção 04.02.2017

X
Direção
X

Realizar simulacros tendo em vista a aferição
das normas e procedimentos constantes nos
Planos de Segurança dos edifícios do AEP.
Promover em parceria com a PSP e GNR ações
formativas para turmas e/ou alunos
problemáticos.
Efetuar um controlo rigoroso das entradas e
Assistentes
saídas de alunos e utentes nos espaços
Operacionais
escolares.
Promover a cooperação com os B. V. de
Pombal, Autarquia, Forças de Segurança, e
outros agentes, para o desenvolvimento de
Direção
ações que contribuam para a melhoria da
segurança.

X

X

X

Procedimentos

de

segurança

Relatório PAA

OO6: Promover políticas de desenvolvimento sustentável em termos energéticos e ambientais
70

Desenvolver ações de sensibilização que
promovam hábitos de utilização racional de
energia.

Direção /
Departamentos

X

71

Monitorizar mensalmente os consumos de
água e energia.

Coordenador da
Segurança /
Assistentes
Operacionais

X

REL DIRE 0030 00

Relatório PAA / Relatório
Conta de Gerência

Relatório Conta Gerência
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72

Participar em projetos de investigação em
parceria com instituições de ensino superior.

Direção /
Departamentos

X

Protocolo de Cooperação
Departamento de Ciências
da
Terra
Escolas
Associadas (FCTUC).

X

Spots / Relatório PAA

X

Spots / Relatório PAA

X

Projeto Escola Limpa

X

Spots / Relatório PAA

X

E-mail e Reunião de inicio
de ano letivo (Conselho de

OO7: Zelar pela conservação e limpeza dos espaços escolares.
73

74

75

76

77

Elaborar Spots audiovisuais e materiais de
divulgação sobre a necessidade de respeitar
as instalações.
Dinamizar ações de sensibilização sobre a
necessidade de utilizar os caixotes do lixo e
manter uma correta postura nos espaços de
convívio.
Promover ações de limpeza dos vários
espaços escolares realizadas por alunos e
assistentes operacionais.
Sensibilizar para a manutenção das condições
de limpeza e higiene das casas de banho,
balneários e restantes espaços interiores e
exteriores.

Direção /
Estruturas de
gestão intermédias

Incentivar os professores a exercerem um
maior controlo na conservação e limpeza da
sala de aula.
Ação executada

Ação em execução

Diretores de Turma)
Ação por executar

OE3. Promover uma Cultura Organizacional de Autonomia
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável

Sim

Não

Em
Execução

Evidência 2016/2017

OO1: Promover hábitos de trabalho colaborativo entre pares, estabelecendo práticas de monitorização regular do
trabalho desenvolvido.
Apresentar anualmente, por cada
departamento, pelo menos uma prática,
experiência ou projeto que tenha contribuído
78
significativamente para a melhoria da
qualidade do serviço educativo e para o
reconhecimento público do AEP.
Utilizar horas da CNL de estabelecimento para
79 sessões de trabalho conjunto semanal /
quinzenal.
Promover reuniões periódicas com os
80
Coordenadores de estabelecimento (CE).
Melhorar o trabalho colaborativo na educação Préescolar
Em departamento planificar os conteúdos e
81 as atividades a desenvolver em cada
turma/grupo;
Elaborar uma planificação mensal comum
82 estruturada a partir dos conteúdos/objetivos
a atingir por ano (3, 4 e 5 anos).
Desenvolver um trabalho de equipa em
parceria com os pais, tendo como objetivo
83
melhorar os comportamentos e a
concentração das crianças.

REL DIRE 0030 00

Departamentos /
Estruturas de
gestão
intermédias

Diretor

X

Manual das Boas Práticas

Documento
Organização

X

do

de
Ano

Letivo
Direção

Coordenadora e
Docentes da
Educação Préescolar e 1.º Ciclo

X

X

X

Docentes do
Agrupamento

Atas das reuniões

Atas de departamento do
1ºCEB
Atas de departamento de
Educação Pré-escolar
Mapa

de

atividade

/Assembleias de Pais (EPIS)
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Dar continuidade à valorização das boas
experiências e à promoção das práticas
colaborativas entre os docentes do 1º ciclo,
nomeadamente:
·
Promover reuniões de trabalho de equipa
em grupo alargado (departamento) e em
pequeno grupo (equipas pedagógicas).
84
·
Constituir equipas pedagógicas a nível de
escola ou conjunto de escolas
geograficamente próximas, que incluam a
totalidade dos docentes titulares de turma aí
em exercício visando as práticas colaborativas
e a articulação interpares.
·
Trabalho colaborativo com a equipa EPIS.
Melhorar a articulação do trabalho desenvolvido
entre educadoras / docentes do pré-escolar, 1º, 2º
e 3º ciclo:
· Promover reuniões de trabalho para
clarificar o que é importante ensinar /
aprender, para diagnosticar as competências /
aprendizagens nucleares e essenciais a
desenvolver pelos alunos.
· Promover reuniões de articulação nas
disciplinas de Português, Matemática e outras
para programar, a organização de atividades,
a participação em projetos conjuntos, o
85
desenvolvimento de competências, a
diferenciação de estratégias a conceção e
adequação de materiais.
· Uniformizar estratégias de atuação ao nível
das atitudes e comportamentos
· Realizar atividades conjuntas ao longo do
ano letivo, bem como a organização de visitas
de estudo das crianças / alunos às escolas dos
ciclos sequenciais.
Reforçar o papel dos conselhos de turma do
ensino básico nas seguintes áreas:
· Na planificação de atividades
interdisciplinares ajustadas às especificidades
e interesses dos alunos.
86
· Nas modalidades de apoio a prestar aos
alunos.
· No reforço e articulação entre o professor
titular / da disciplina e os professores do
apoio.
Implementar um modelo de supervisão
87 colaborativa como forma de desenvolvimento
profissional dos docentes.

Departamento do
1.º CEB

Docentes do préescolar, 1º, 2º e 3º
ciclo

X

X

Sumários articulação
curricular / Atas dos
Conselhos de Turma / Doc.
Regras e Comportamentos
da Educação Pré-escolar /
Relatório PAA/Articulação
vertical no 1.º, 2.º e 3.ºCEB
nas disciplinas de
Português, Matemática e
Inglês (Ata CP 27.06.2017,
doc. produzidos)

Atas de CT / Registo de
propostas de alunos para
apoio (documento
partilhado) / Reuniões de

Diretores de
Turma / Conselhos
de Turma /
Docentes do
Ensino Especial

Docentes do 1º,
2º e 3º ciclo

Atas de departamento do
1ºCEB

AC

X

Ata do CP de 39.11.2016 /
Doc. Observação
Naturalista das Aulas

OO2: Participar em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa.

88

Incentivar e apoiar a realização de, pelo
menos, um projeto por ano direcionado para
o desenvolvimento de uma cidadania ativa no
1º, 2º e 3º ciclos.

Docentes do 1º,
2º e 3º ciclo

89

Apresentação de candidaturas a projetos no
âmbito do Programa de Aprendizagem ao
Longo da Vida (Comenius). * Passou a
designar-se por Erasmus +

Direção
Departamentos

REL DIRE 0030 00

X

Relatório PAA / Clubes
(Direitos Humanos /
Europeu) / Young
VolunTeam / YouthStart /
SELF / Eco-escolas

X

DEMOKLEOS 2015-18
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OO3: Adequar os saberes e competências do PD e PND a uma correta execução das respetivas funções, quer
individualmente, quer em equipa.
90

91

Elaborar o Plano de Formação do PD e PND de
acordo com as metas definidas no Projeto
Educativo e as necessidades de
desenvolvimento profissional.
Promover ações de formação, que potenciem
o alinhamento dos RH com a Missão, a Visão e
os Valores do agrupamento.

Conselho
Pedagógico

X

Ata do CP de 04.10.2016

Direção,
CENFORMAZ

X

OO4: Cultivar no AEP um clima de relações interpessoais e de mudança.
92

93

Criar uma estrutura constituída por PD e PND,
para dinamização de ações de convívio,
práticas de voluntariado e outras iniciativas
que visem melhorar o clima do AEP a inserir
no PAA.
Promover convívios e atividades culturais /
recreativas que envolvam o PD e PND a inserir
Direção
no PAA.

X

Pasta de Atividades

X

Relatório do PAA

94

Promover uma gestão de proximidade com os
coordenadores de estabelecimento.

X

Atas (dossier Supervisão e
Coordenação)

95

Promover o envolvimento das Associações de
Pais nas atividades do agrupamento e do PAA.

X

Comissão de provas da
comida do refeitório

Ação executada

Ação em execução

Ação por executar

E2: PRÁTICA PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS
OE4. Formar Cidadãos Conscientes e Participativos na Sociedade
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável

Sim

Não

Em
Execução

Evidência 2016/2017

OO1: Desenvolver uma atitude de tolerância, respeito e aceitação das regras definidas pela escola.

96

97
98

Estruturar o projeto “estudar e saber estudar”
e o projeto “estar e saber estar” destinado a
desenvolver as competências sociais dos
alunos no âmbito da sala de aula / espaço
escolar, trabalhando atitudes,
comportamentos e métodos de estudo
(alunos do 1º, 2º e 3º CEB).
Promover formação de professores para
aquisição de competências para a resolução
de problemas de indisciplina na sala de aula.
Criar o Gabinete Disciplinar do Aluno (GDA)

Direção / Diretores
de turma / professor
titular de turma /

X

Direção /
CENFORMAZ
Diretor

PAE 2016/2010 /Ata do
CGT de 21.06.2016

X
Ata do CP de

X

14.09.2016

OO2: Sensibilizar os alunos para os valores matriciais do AEP.
Desenvolver no âmbito do PAA, ações /
atividades destinadas a promover a educação
para a saúde, solidariedade, cidadania
Nacional e Europeia, defesa do ambiente e
dos direitos humanos.

Departamentos
Curriculares

X

Relatório PAA

Envolver os alunos nas atividades de
100 complemento ou enriquecimento do
currículo, clubes ou projetos.

Coordenadores dos
clubes e projetos. /
Diretores de Turma
Professores

X

Relatório PAA

Envolver a Associação de Estudantes em
atividades no âmbito da cidadania, da
101
preservação dos espaços escolares e outras a
definir anualmente.

Associação de
estudantes

X

Participação na
divulgação do
Orçamento participativo

99

REL DIRE 0030 00
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OO3: Estabelecer uma relação entre a escola, família e comunidade criando condições mais favoráveis ao sucesso
escolar dos alunos, assim como o seu desenvolvimento pessoal e social.
Estruturar o projeto “Respeitar-me e respeitar
os outros”, destinado a promover um
conjunto de debates e ações de sensibilização
desenvolvidas no âmbito da temática da
102
violência, indisciplina, direitos humanos,
afetos, autoestima, Bullying, hábitos de
consumo e dependências, Alimentação,
higiene e saúde, Segurança
No âmbito da educação para a saúde e
educação sexual, organizar para os alunos,
atividades de
sensibilização/informação/formação sobre
103
saúde e qualidade de vida; alimentação e
atividade física; consumo de substâncias
psicoativas; violência escolar/saúde mental e
sexualidade, nas suas várias dimensões.

Direção /
Departamentos
Curriculares / Equipa
da Educação para a
Saúde

X

PAE 2016/2010 /ATA
CGT 21.06.2016

Direção / Equipa da
Educação para a
Saúde

X

Relatório PAA

104

Promover sessões de capacitação parental,
em parceria com a CPCJ de Pombal.

Direção, GAAF, CPCJ,
Município de Pombal

X

105

Envolver a Associação de Pais e Encarregados
de Educação na articulação escola-família.

Associação de Pais de
Pombal / Direção /
Município de Pombal

X

Conselhos de Pais no
1CEB (EPIS) / Ata de Dir.
de 19.03.2017
Relatório a apresentar
pela APP / Reunião APP
e Presidente da Câmara
no dia 2/08/2017
(Preparação do Ano
letivo)

OE5. Prestar um Serviço Educativo de Qualidade
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável

Sim

Não

Evidência 2016/2017

Em
Execução

OO1: Criar condições para a melhoria do sucesso escolar dos alunos do ensino básico e da redução do abandono
escolar.
106

107

108

109

110

Definir referenciais para os resultados
escolares dos alunos de acordo com as metas
traçadas no Projeto Educativo do AEP e no
Contrato de Autonomia.
Estruturar um projeto “Mente sã em corpo
são", para alunos do 2º e 3º CEB, em risco de
abandono escolar e associados a
comportamentos de risco, em articulação
com as associações desportivas e recreativas
locais integrado no tempo escolar, nas
seguintes áreas: Yoga, desportos individuais
(artes marciais), música e movimento.
Executar o plano de ação estratégica de
promoção da qualidade das aprendizagens no
1º e 2º ano do 1º CEB, 5º ano do 2º CEB e 7º
ano do 3º CEB.
Implementar “Oficinas de Aprendizagem”,
segundo uma metodologia mista da "Turma
Mais" e "Fénix", criando-se um grupo
homogéneo de alunos temporário, que
agrupe alunos com o mesmo nível de
desempenho em cada uma das disciplinas; o
tempo médio de permanência em cada grupo
é de 16 semanas.
Criar oficinas de estudo no final do período
diário de aulas para os alunos do 2º e 3º CEB.

REL DIRE 0030 00

Direção /
Departamentos
Curriculares

X

PE

Direção / Juntas
Freguesia
/Associações
/Comissão de
acompanhamento
das AEC´s

X

Direção

X

Departamento
curricular do 1º
ciclo

X

Direção / Diretores
de Turma

X

PAE 2016/2010 /ATA CGT
21.06.2016

PAE 2016/2010 /ATA CGT
21.06.2016

Atas Departamento 1º
Ciclo

Documento de OAL
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Promover um programa alargado de
111 mediação entre o AEP e a comunidade cigana.
(Aceita! Inclui!)
Dar continuidade à oferta formativa do Ensino
Artístico Especializado de música, em parceria
112
com o Conservatório de Música David Sousa,
no 2º e 3º CEB.
No 9º ano do ensino básico:
· Dar continuidade às aulas de apoio, no 9º
113
ano nas disciplinas com exame a nível
nacional.
· Generalização da elaboração de testes com
tipologia idêntica à das provas realizadas a
nível nacional. - Utilização de critérios de
114
correção dos testes a nível de escola
semelhantes aos seguidos nas provas a nível
nacional.
No 2º e 3º CEB, promover o trabalho diário do
aluno introduzindo nos critérios de avaliação,
com ponderação a definir por cada
115
departamento, as questões-aula com a
obrigatoriedade de serem entregues para
classificação na aula onde são aplicadas.
Definir uma agenda pedagógica para os
coordenadores de departamento (ex.:
supervisão pedagógica, calibração
instrumental, avaliação, controlo da
116
disciplina, identificação e partilha de boas
práticas pedagógicas, cumprimento das metas
estabelecidas no projeto educativo e contrato
de autonomia)
Estabelecer um programa de orientação
117 vocacional, para alunos do 3ºciclo com duas
ou mais repetências.

Município de
Pombal / Direção

X

PAE 2016/2010 /ATA CGT
21.06.2016 / Programa
Escolhas

Direção /
Conservatório
David Sousa

x

Oferta Formativa

Direção

x

Documento de OAL

Departamentos
Curriculares

x

Atas de Departamento

Departamentos
curriculares

Diretor

X

Critérios de Avaliação

Agenda Coordenadores de
Departamento
(11.10.2016)

X

SPO

X

Atas dos Conselhos de
Turma

OO2: Promover práticas de ensino inovadoras em contexto sala de aula.
118

119

120

121

122

Dotar a totalidade das salas de aula do 1º CEB
de equipamentos tecnológicos que
promovam a inovação (quadros interativos e
tablets).
Desenvolver um projeto que vise criar uma
sala de aula / estudo especializada, no 2º e 3º
CEB, que vise o desenvolvimento e a aplicação
de práticas pedagógicas inovadoras com
recurso às novas tecnologias.
Desenvolver no ensino básico e ensino
secundário o projeto Laboratório de
competências do Sec. XXI que visa criar salas
de aula / estudo especializadas, tendo como
objetivo o desenvolvimento e a aplicação de
práticas pedagógicas inovadoras com recurso
às novas tecnologias.
Formar, em contexto educativo, os alunos
para utilização autónoma dos recursos
disponíveis.
Formar professores, no âmbito da Literacia
Científica Digital, com recurso à utilização de
Laboratórios Digitais e/ou à utilização de
simuladores de contextos de aprendizagens
científicas digitais.
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Município de
Pombal

X

Direção

X

Direção

X

Docentes de
informática

X

Direção /
Cenformaz

X

Todas as salas do 1CEB
estão equipadas com
quadros interativos.
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OO3: Melhorar a taxa de conclusão nos cursos Científico-Humanísticos e nos cursos Profissionais.
Desenvolver mecanismos de feedback entre
os intervenientes no processo educativo na
123
sala de aula (FRAMEWORK de
desenvolvimento pedagógico).
Dar continuidade ao projeto de diferenciação
pedagógica que tem como objetivo:
Desenvolver práticas de ensino inovadoras e a
124 conceção de atividades e materiais
pedagógicos.
Desenvolver tutorias on-line como uma das
medidas de apoio à melhoria das
132
aprendizagens e de combate ao insucesso
escolar.
Proporcionar aos alunos a possibilidade de
frequentar três níveis de apoio, (N1 para
133 alunos com falta de pré-requisitos), N2
(alunos com alguma dificuldade) e N3 (alunos
com elevadas capacidades de aprendizagem).
Dinamizar gabinetes de dúvidas para
134
esclarecimento de dúvidas.
Aulas de apoio no ano terminal das disciplinas
135
com exame a nível nacional.
Na organização dos horários das turmas,
sempre que possível, deve procurar-se
estabelecer um tempo comum nas disciplinas
136
de exame a nível nacional, para os alunos
poderem realizar o mesmo teste no mesmo
dia e à mesma hora.
Dar a conhecer aos jovens o leque de
oportunidades profissionais geradas pelos
137
cursos de nível secundário de dupla
certificação.

Equipa do SAI /
Another Step

X

Departamentos
Curriculares

Professores

Conselho
Pedagógico

X

Manual de Boas Práticas
Aplicadas / Observação
Naturalista de Aulas
Plataforma Moodle /

X

Outras

X

Documento de OAL

X

Documento de OAL

X

Documento de OAL

X

Documento de OAL

Conselho
Pedagógico / SPO

X

Projeto Valorizar o Ensino
Profissional / STEP (Ata do
CP de 4.10.2016)

SPO

X

Atas dos Conselhos de
turma / Relatório de
Contrato de Autonomia

Implementar mecanismos de sinalização de
situações problemáticas indiciadoras de
139
abandono a partir do 10º ano de escolaridade
e / ou 1º ano do(s) curso(s) profissionais.

Diretores de
Turma / GAAF /
SPO

X

Atas e registos do GAAF e
SPO

Fomentar o contributo dos encarregados de
educação na deteção de problemas ou
140
constrangimentos que condicionam o sucesso
escolar / abandono dos seus educandos.

Diretores de
Turma / Pais e
Encarregados de
Educação

X

Atas e registos do GAAF e
SPO

138

Estabelecer um programa de orientação
vocacional, para alunos do 10º ano.

Promover o sucesso dos cursos profissionais:
141

Departamentos
· Avaliação diagnóstica e formativa, de forma Curriculares
a detetar, o mais cedo possível, dificuldades.

· Identificar e monitorizar as dificuldades de
aprendizagem ou outras necessidades dos
142 alunos que impliquem a individualização da
intervenção pedagógica, psicológica e
socioeducativa.
· Implementar modalidades de apoio
143 educativo que correspondam às efetivas
necessidades dos alunos.
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X
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· Desenvolver projetos / atividades
144 interdisciplinares nos domínios técnicos de
cada curso;
· Incentivar a pesquisa com rigor e sentido
145 crítico, fomentando a produção pessoal e
original de trabalhos.
· Responsabilizar os alunos pelo
146
cumprimento de prazos e regras.
· Valorizar a inovação e o
147
empreendedorismo.
· Desenvolver um programa, a dinamizar
pelo SPO, no 10º ano destinado a desenvolver
as competências sociais dos alunos no âmbito
148
da sala de aula / espaço escolar, trabalhando
atitudes, comportamentos e métodos de
estudo

X

X
X
X

Projeto Valorizar o Ensino
Profissional / STEP (Ata do
CP de 4.10.2016)

X

Apostar na qualidade dos cursos profissionais:
149

150

151

152

· Organizar Workshops para formandos e
Conselho
formadores: motivacionais, sucesso
Pedagógico / SPO
educativo, empregabilidade, métodos de
estudo, etc.
· Estabelecer parcerias com universidades e
institutos politécnicos, dando a conhecer aos
formandos as várias opções de
prosseguimento de estudos;
· Desenvolver capacidades de autoeficácia na
procura de emprego e na procura de novas
oportunidades de qualificação.
· Estabelecer parcerias com empresas
recetoras de formandos para a Prática em
Contexto de Trabalho, a nível nacional e
internacional (programa Erasmus+); Apoiar os
formandos na fase de transição da escola para
o mercado de trabalho e/ou na redefinição de
estratégias para aprendizagem ao longo da
vida, de modo delinearem novos percursos de
qualificação.

X

X

X

Projeto Valorizar o Ensino
Profissional (Ata CP
4.10.2016)

X

OO4: Promover o mérito e a excelência.
Publicar anualmente, em formato digital, o
livro dos talentos que valoriza e distingue os
154 alunos que evidenciaram valor e excelência
no domínio literário, desportivo, artístico e
Direção
científico.
Distinguir anualmente os alunos de que fazem
155 parte do quadro de Honra e de Mérito e da
Menção a Melhor Turma.
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OO5: Coordenar as atividades de avaliação/intervenção tendo em vista o desenvolvimento integral e sucesso dos
alunos cujas NEE requerem apoio especializado.
Fazer o despiste e caracterização/avaliação
dos alunos cujas NEEP requerem apoio
especializado e dos alunos com apoio
156
educativo, mas que não necessitam da
intervenção do grupo de docência da
Educação Especial.
Esclarecer os encarregados de educação
Serviços Técnico
sobre a forma como se processam os apoios
Pedagógicos
157 prestados às diversas disciplinas ou áreas
curriculares específicas, pelos respetivos
docentes.
Incentivar a participação dos alunos nas
158 atividades extracurriculares (desporto escolar,
clubes e outros).

X

Relatório Técnicopedagógico / Registo em
ata Conselho de Turma

X

X

Registo de atendimento
aos EE
Atas de Conselho de
Turma / Natação
adaptada

X

Plano Ação Serviços
Técnico-Pedagógicos Projeto CEI - Experiências
Laborais

Desenvolver parcerias com os serviços locais
de saúde, de segurança social, Cercipom, ou
160
outros, no sentido de ser melhorada a
resposta especializada a alunos NEEP.

X

Plano Ação Serviços
Técnico-Pedagógicos Registo de avaliação
trimestrais dos alunos
(CERCIPOM/CMP/Centro
Dia da Pelariga)

Serviços Técnico
Fazer o acompanhamento efetivo dos alunos Pedagógicos
no seu processo de transição para a Vida
161
Adulta / Ativa, quando não prossigam estudos
para o Ensino Superior.

X

Plano Ação Serviços
Técnico-Pedagógicos

Dinamizar ações de informação/sensibilização
para a comunidade escolar.

X

Plano Ação Serviços
Técnico-Pedagógicos Relatório do PAA

Assegurar o apoio a alunos com
multideficiências e surdo cegueira congénita,
163 alunos com NEEP tipificados com as
problemáticas: linguagem, autismo, síndrome
de Down e outras.

X

Plano Ação Serviços
Técnico-Pedagógicos Relatórios Ed. Especial

Criar oficinas para o desenvolvimento de
159 competências práticas dos alunos com CEI
(Currículo Específico Individual).

162

OO6: Apostar na qualificação e formação ao longo da vida.
Promover o bom funcionamento do Centro
Qualifica nas seguintes atividades:
· Informação, orientação e encaminhamento
de jovens e de adultos: Apoio na identificação
de projetos individuais de educação e de
164 qualificação, com vista ao prosseguimento de
estudos e/ou de integração no mercado de
trabalho, tendo por base as diferentes ofertas
de educação e formação profissional.
· Desenvolvimento de processos de RVCC
165
(vertente escolar)
· Implementação de dispositivos de
166 informação, orientação e divulgação
(procura/oferta de soluções formativas)
· Estabelecimento de parcerias / protocolos
167
com entidades locais e regionais.
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X
Coordenadora e
Equipa do Centro
Qualifica

Metas estabelecidas com
a ANQEP - Plataforma
SIGO

X
X

Relatório Anual ANQEP /
Página WEB

X

Relatório Anual ANQEP /
Página WEB
(http://www.aepombal.ed
u.pt/parcerias/)
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E3: IDENTIDADE LOCAL E GLOBAL
OE6. Promover Atividades e Parcerias, Locais e com Escolas Europeias
Executado
N.º

Meta/Ação a desenvolver

Responsável

Sim

Não

Em
Execução

Evidência 2016/2017

OO1: Desenvolver parcerias e redes com outras organizações nacionais e europeias.
Desenvolver parcerias e redes com outras
organizações nacionais e europeias.
Estabelecer relações de parceria e protocolos
com entidades e instituições nacionais e
168
transnacionais de forma a favorecer o
intercâmbio de saberes e aprendizagens.

Direção / Núcleo
de Projetos e
Atividades /
NOFDC

X

Protocolos / Rede Maior
Empregabilidade / Pagina
WEB
(http://www.aepombal.ed
u.pt/projetosmobilidade/)

Cooperar com o Município e com as juntas de
freguesia ao nível da rede social, Centro Local
169
de Apoio Social, Carta Educativa, Conselho
Municipal de Educação
Concretizar e articular estratégias de
prevenção e de intervenção em parceria com
outras instituições comunitárias em várias
170 vertentes educativas: saúde, problemas de
aprendizagem, comportamentos de risco,
integração social e profissional, ambiente e
outras.
Manter a parceria com a APRAP (Associação
171 de Pensionistas Reformados e Aposentados
de Pombal) no curso da Universidade Sénior.
172

Aprofundar o desenvolvimento de Projetos e
Parcerias com escolas Europeias.

Direção

X

Atas CME / CLAS

Direção /
Estruturas
intermédias

X

Relatório do PAA

Direção
Direção / Núcleo
de Projetos e
Atividades

X

Universidade Sénior

X

Comboio da Memória /
Projeto DEMOKLEOS

OO2: Promover reuniões periódicas com os parceiros locais
Promover reuniões periódicas com os
parceiros locais
Promover reuniões periódicas com os
174
Presidentes de Junta de Freguesia (PJF).
173

Direção

X

Atas/Registos

Direção

X

Set.2016

Direção / GAAF

X

Ata Dir 03.01.2017

X

Relatório PAA / Encontro
Agrupamentos de Escolas
"Que escola Para o Sec.
XXI"

Fazer ações conjuntas com a Associação de
Direção /
177 Pais de forma a encorajar a participação dos
Associação de Pais
pais e a adesão a programas de envolvimento. de Pombal

X

E-mails (Regulamento
interno, Regulamento
Específico Quadro de
Honra e Mérito,
angariação de patrocínios
para o quadro de Honra e
Mérito)

Direção /
Associação de Pais
de Pombal /
Coordenador de
Estabelecimento /
Departamento /
Clubes

X

Atas / Relatório PAA

175 Promover reuniões periódicas com a CPCJ.

OO3: Promover uma relação bilateral escola-meio
Promover workshops /debates /palestras
176
/conferências sobre temas da educação.

Promover a participação dos encarregados de
178 educação em projetos, atividades da
escola/turma.
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Facultar à comunidade a utilização/aluguer de
179
Direção
espaços.

X

Protocolo
com
o
Município de Pombal /
NDA / Clube de Ténis de
Pombal

6. DOCUMENTOS A CONSULTAR







Relatório Anual do Plano Anual de Atividades.
Relatório Anual de Progresso do Contrato de Autonomia.
Relatório Anual dos Resultados Escolares.
Relatório Anual do Plano de Ação Estratégico 2016-2010.
Relatório Anual do Projeto Valorizar o Ensino Profissional.
Manual de Boas Práticas Aplicadas

Emitido parecer favorável, por unanimidade, na reunião de Conselho Pedagógico realizada no dia
3 de outubro de 2017.
Pombal, Agrupamento de Escolas de Pombal, 3 de outubro de 2017
O Diretor
FERNANDO AUGUSTO
QUARESMA MOTA

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO QUARESMA
MOTA
Dados: 2017.11.21 09:50:09 Z

_________________________________
(Fernando Augusto Quaresma Mota)
Submeta-se à apreciação pelo Conselho Geral.
Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 20 de novembro de 2017.

A Presidente do Conselho Geral
de forma digital
Maria Helena Assinado
por Maria Helena de
Carvalho Martins Oliveira
de Carvalho
Dados: 2017.11.21
Martins
Oliveira
17:50:37 Z
________________________________________

(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira)
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ANEXOS
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A1 - RELATÓRIO-SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (RBE)
A avaliação das Bibliotecas Escolares (BE) tem como objetivo determinar até que ponto a missão,
as metas e os objetivos estabelecidos para as bibliotecas estão ou não a ser alcançados,
identificando as práticas que têm sucesso e que deverão manter-se e os pontos fracos que
importa melhorar. Centra-se em quatro domínios:
A.
B.
C.
D.

Currículo, literacias e aprendizagem
Leitura e literacia
Projetos e parcerias e atividades de abertura à comunidade
Gestão da biblioteca escolar.

A avaliação resulta da aplicação de questionários disponibilizados pela RBE a discentes, docentes,
à Direção e a Pais/Encarregados de Educação.
Pontos fortes identificados
A. Currículo, literacias e aprendizagem


Apoio ao currículo (metas, conteúdos programáticos, não só pela aquisição de fundo
documental, mas também proporcionando projetos/atividades, recursos e ferramentas de
trabalho facilitadores do processo de ensino, promovendo as diferentes literacias).



Formação de alunos (Big6; Pordata; Literacia Financeira e Pordatakids), docentes (BiblioNet,
Tic à la Carte) e Assistentes Operacionais (tratamento documental).

B. Leitura e literacia


Desenvolvimento de estratégias e atividades de leitura.



Difusão das orientações do PNL e da RBE.



Incremento do acesso e envolvimento dos alunos em práticas e programas de leitura (Clube de
leitura, Concursos de leitura, Miúdos a Votos, Encontro com escritores/ ilustradores, Feiras do
livro, Turbilhão de Poesia, Semana da Leitura, MIBE).



Taxa de utilização da coleção superior a 90%.



Definição de um plano de aquisições de recursos de leitura atualizados, capazes de responder
aos interesses e às necessidades curriculares dos utilizadores.



Empréstimo de livros e outros recursos para uso nas salas de aula e outros espaços de lazer e
estudo.



Criação de espaço(s)/âmbito acolhedore(s) e rico em livros e outros recursos de leitura.
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C. Projetos e parcerias e atividades de abertura à comunidade


Desenvolvimento de atividades e projetos com outras escolas/bibliotecas francamente
positivo, embora sempre passível de melhoria.



Partilha de infraestruturas, apoio técnico e serviços em rede, com vista à racionalização e
rentabilização dos meios disponíveis.



Articulação com o Município e com outras organizações contribuindo para a interação da
escola com a comunidade.



Participação em projetos de âmbito regional, nacional e internacional.



Promoção de parcerias (Pordata, Banco de Portugal, Centro de Saúde de Pombal, Lidl, rádios
locais…) e envolvimento em projetos (aLer+, Leituras que Unem, Literacia Financeira, Literacia
Fílmica (PNC), concursos promovidos pelo PNL e RBE).



Contributo para o enriquecimento do papel formativo, visibilidade e integração da escola na
comunidade.

D. Gestão da biblioteca escolar


Integração na escola e cooperação com as estruturas e serviços de gestão pedagógica.



Cumprimento das orientações e exigências emanadas das instâncias superiores.



Liderança e condições de espaço, equipamento e funcionamento.



Adoção de uma política de qualidade (avaliação continua com relatórios periódicos, aplicação
do modelo de avaliação da RBE).



Gestão otimizada, racional e equilibrada dos recursos existentes.



Uso da coleção impressa e digital através do Biblionet.



Utilização do cartão concelhio (distribuição faseada que já avança pelo 3º ciclo, prevendo-se
brevemente a cobertura de todos os níveis de ensino).

Aspetos a melhorar
A. Currículo, literacias e aprendizagem
Trabalho colaborativo entre os PB e os docentes, ao nível dos currículos e da formação para as
literacias da informação e media.
B. Leitura e literacia
Hábitos e competências de leitura em leitores resistentes ou com dificuldades na leitura.
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C. Projetos e parcerias e atividades de abertura à comunidade
Envolvimento e mobilização dos pais/Encarregados de Educação e famílias com a BE.
D. Gestão da biblioteca escolar
Recursos humanos, materiais e financeiros.
Perfis de desempenho
A. Currículo, literacias e aprendizagem
ES Pombal
EB MP
EB Pombal

3,75
3,5
3,75

A ação da biblioteca escolar traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto consistente
e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade dos indicadores em
avaliação e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da média.
B. Leitura e literacia
ES Pombal
EB MP
EB Pombal

3,75
3,75
4,00

A ação da biblioteca escolar traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto consistente
e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade dos indicadores em
avaliação e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da média.
C. Projetos e parcerias e atividades de abertura à comunidade
ES Pombal
EB MP
EB Pombal

3,33
3,33
3,33

A ação da biblioteca escolar traduz-se num bom desempenho. Tem um impacto consistente e
positivo. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos indicadores em avaliação e os resultados
obtidos apontam para um bom exercício, havendo algumas melhorias a introduzir.
D. Gestão da biblioteca escolar
ES Pombal
EB MP
EB Pombal
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A ação da biblioteca escolar traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto consistente
e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade dos indicadores em
avaliação e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da média.
Conclusão
“A ação da biblioteca escolar traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto
consistente e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade dos
indicadores em avaliação e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da
média” (RBE/Sistema de Informação (SI) - Relatório de Avaliação da Biblioteca Escolar 2017.
Disponível em http://www.rbe.min-edu.pt/si/avaliacaoBiblioteca/pdf.jsp).
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A2 – PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DO AEP
Linhas Orientadoras
O Agrupamento de Escolas de Pombal tem vindo, desde a sua constituição, a orientar a sua prática
de autoavaliação com base no modelo de Qualidade para a Educação emanado pela União
Europeia (através do EIPA – European Institute for Public Administration) – o Modelo CAF
(Common Assessment Framework).
A CAF é uma metodologia simplificada do Modelo de Excelência da European Foundation for
Quality Management (EFQM), ajustada à realidade da Administração Pública, que permite a
autoavaliação através da qual uma organização procede ao diagnóstico do seu desempenho,
numa perspetiva de melhoria contínua.
A CAF é uma ferramenta de autoavaliação da qualidade da organização desenvolvida ao nível da
União Europeia. Em Portugal a CAF recebeu a designação de “Estrutura Comum de Avaliação”.
Esta ferramenta apresenta-se como um modelo assente numa estrutura de nove critérios que
correspondem aos aspetos globais focados em qualquer análise organizacional, permitindo assim
a comparabilidade entre organismos.
Na figura seguinte está representada a estrutura da CAF Educação:

Figura 1 - Estrutura CAF in Manual CAF da DGAEP
O modelo CAF Educação está adaptado à realidade escolar, com base na experiência das escolas,
neste âmbito, e de acordo com o modelo CAF & Education (já disponibilizado no site do EIPA).
A CAF como um modelo de excelência nas escolas tem como objetivos:





Modernizar os serviços públicos;
Introduzir na escola os princípios da Gestão da Qualidade Total;
Otimizar a gestão e o funcionamento dos serviços da escola;
Promover e facilitar a mudança organizacional na cultura escolar;

REL DIRE 0030 00

Página 38

Avaliação do Projeto Educativo





Fomentar o planeamento, a definição de estratégias e a orientação dos serviços públicos
para resultados;
Apostar no desenvolvimento das competências do PD e PND;
Gerir por processos, em que cada atividade traga valor acrescentado para a Escola;
Satisfazer os alunos e os pais/encarregados de educação (cidadão-cliente),e outras partes
interessadas.

A utilização do Modelo CAF permite à escola implementar uma metodologia de autorregulação,
isto é:





Identificar os seus pontos fortes;
Identificar as áreas de melhoria;
Implementar um Plano de Ações objetivando a melhoria contínua.
Atingir a certificação dos padrões de qualidade da escola.

Para além das escolas com a implementação da CAF atuarem dentro do quadro legal, legislativo e
regulamentar, a autoavaliação também lhes permite gerir a pressão da avaliação externa
institucional, quer antecipando a identificação dos seus pontos fortes e áreas de melhoria, quer
preparando a justificação/fundamentação das fragilidades identificadas pelos serviços de
avaliação externa (Inspeção-geral da Educação e Ciência). A autoavaliação é ainda um excelente
instrumento de “marketing” da escola, pois a divulgação dos resultados junto da comunidade
contribui para o seu reconhecimento público.
É importante referir ainda que a aplicação da CAF está em consonância com os objetivos da
Avaliação Externa das Escolas levada a cabo pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), pois
contempla aspetos comuns.
Calendarização
Decorrente do fato de, durante os anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018 estar a ser
implementado o Plano de Ação Estratégica (PAE – decorrente este mesmo de um processo de
diagnose interna realizada pelo Agrupamento no final do ano letivo 2015/2016, e que tem como
limites temporais de implementação 2016-2018), assumiu-se como não necessária a realização de
um novo diagnóstico, quer ao nível de sala de aula (Framework de Desenvolvimento Pedagógico
da Organização Escolar), quer ao nível de processos e satisfação global de prestação de serviço
educativo (CAF).
Neste sentido, as atenções da equipa de autoavaliação centrar-se-ão, no corrente ano letivo, na
reestruturação dos indicadores, por forma a contemplarem também aspetos relacionados com a
avaliação intermédia do PAE (nomeadamente nas dimensões relacionadas com a satisfação da
Comunidade Educativa).
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Nesse sentido, as ações a desenvolver serão as seguintes (com a seguinte calendarização):
Atividade
CAF – Preparação

Data / prevista

EAA + AS (Reunião 1): Formação CAF

Out./Nov. de 2018

EAA: seleção de indicadores

Out./Fev. de 2018/2019

EAA: Validação interna de indicadores

Out./Fev. de 2018/2019

AS: Validação dos indicadores

Fev./Mar. de 2019

EAA: preparação logística processo

Mar./Abr. de 2019

EAA + AS (Reunião 2): Apresentação propósitos à Comunidade

Abr. de 2019

CAF – Aplicação
EAA: Monitorização da inquirição (distribuição de códigos e controlo de respostas)

Abr./Mai. de 2019

AS: Elaboração de relatórios + PPT

Mai./Jun. de 2019

EAA + AS (Reunião 3): Apresentação de relatório à EAA

Mai./Jun. de 2019

EAA: Análise do relatório + Identificação de Áreas a melhorar

Jun./Jul. de 2019

EAA + AS (Reunião 4): Apresentação dos resultados à Comunidade (ou
Departamentos) para análise e reflexão

Jul. de 2019

EAA: Recolha de propostas de melhoria dos Departamentos

Jul. de 2019

EAA + Direção: Definição do PAM para o ano seguinte

Jul. de 2019
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