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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, 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 2019: 
 
a) Ensino Básico 

 
Ano Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

2º 94,3% 97,3% 96,3% 99,0% > 97%  

3º 97,5% 99,0% 97,9% 100% > 99%  

4º 100% 99,5% 99,0% 100% 100%  

5º 93,8%  96,1% 97,0% 96,4% > 97%  

6º 98,8%  98,8% 94,9% 98,3% > 99%  

7º 95,5%  91,3% 92,2% 98,9% >98%  

8º 92,5%  98,9% 94,4% 98,2% >98%  

9º 94,6%  97,0% 95,0% 90,9% >98%  

 
Cumpre a meta prevista   
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b) Ensino Secundário 
 
Cursos Científico-Humanísticos 
 

Ano Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

10º  81,6%  80,8% 87,9% 84,5% >88%  

11º  97,8%  82,6% 89,9% 92,4% >99%  

12º  71,6%  71,3% 56,1% 67,0% >78%  

 
Cursos Profissionais 
 

Ano Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

1.º  88,0%  94,0 85,2% 94,0% >92%  

2.º  96,9%  98,7 95,3% 97,3% >99%  

3.º  64,4%  79,7% 75,0% 68,3% >70%  

 
Cumpre a meta prevista   

 
3.2  RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS 
 
Quanto às metas a atingir a atingir em 2020, a nível dos exames nacionais, foram os seguintes os 
valores obtidos em 2018: 
 
a) Ensino Básico 
 

 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

Disciplina Referência  CE  CIF-CE CE  CIF-CE CE  CIF-CE CE CIF-CE 

Português  3,2  2,9 0,3 3,3 0,1 3,0 0,3 3,6 ≤ 0,3 

Matemática  3,1  3,0 0,3 2,7 0,8 3,0 0,2 3,5 ≤ 0,3 

 
b) Ensino Secundário 
 

Ensino Secundário Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

Média dos exames a nível 
nacional (alunos internos) 

11,6  11,1 11,1 11,9 11,9  

 

Ensino Secundário 1ª Fase 2017 1ª Fase 2018 1ª Fase 2019 
Meta 
(2020) 

Disciplinas  CE 
Média 

Nacional 
CIF-CE CE 

Média 
Nacional 

CIF-CE CE 
Média 

Nacional 
CIF-CE CIF-CE 

Português  11,2 11,1 1,3 11,2 11,0 1,2 11,7 11,8 1,1 

≤ 3 

Economia A 12,2 12,1 1,9 10,9 11,3 3,0 12,9 12,0 1,6 

Filosofia 9,4 10,7 5,7 11,8 11,1 2,2 10,9 9,8 2,7 

Geografia A 11,1 11,0 1,9 13,3 11,6 1,1 10,5 10,3 3,1 

História A 12,4 10,3 0,9 10,1 9,5 2,7 9,5 10,4 4,6 

História da Cultura e das Artes 9,3 9,8 3,8 9,7 9,6 3,9 13,9 11,9 -0,7 

Desenho A 13,7 13,4 -0,4 12,4 13,4 1,9 14,6 13,8 0,1 

Geometria Descritiva A 13,2 11,9 1,6 12,7 11,4 2,7 15,0 13,5 -0,6 

Física e Química A 10,4 9,9 2,4 10,8 10,6 2,6 10,8 10,0 3,7 

Biologia e Geologia 9,1 10,3 4,0 10,9 10,9 2,7 11,9 10,7 1,8 

Matemática A 10,8 11,5 2,1 11,1 10,9 0,3 11,4 11,5 1,2 

MACS 9,0 10,1 4,0 11,1 10,2 1,8 12,1 11 1,3 
 

Cumpre a meta prevista   

Média igual ou superior à média nacional   
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3.3 ALUNOS COLOCADOS NO ENSINO SUPERIOR 
 

a) Alunos colocados na 1ª e 2ª fase 
 

Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

90%  95% 92% 90% 95%  

 
b) Alunos colocados na 1ª fase (1.º Opção) 

 
Referência 2016 2017 2018 2019 Meta 2020 

61,9%  52,0% 65% 57% 68%  

 
Cumpre a meta prevista   

 
3.4 ABANDONO ESCOLAR 

 
No que diz respeito ao abandono escolar, em 2019, obtiveram-se os seguintes valores: 
 

Nível de Ensino 
2017 2018 2019 

Meta 2020 
Abandono Escolar 

Básico 0% 0% 0% 0% 

Secundário - Cursos Científico-Humanísticos 0% 0% 0% 0% 

 Anulação de matricula  

Secundário - Cursos Profissionais 2% 2,6% 4% ≤3% 

 
Cumpre a meta estabelecida    

Obs.: 
No ano letivo 2016/2017, anularam a matrícula 3 alunos nos cursos profissionais. 
No ano letivo 2017/2018, anularam a matrícula 6 alunos nos cursos profissionais. 
No ano letivo 2018/2019, anularam a matrícula 8 alunos nos cursos profissionais. 

 
3.5 CENTRO QUALIFICA 
 
Valores obtidos em 2018: 
 

Adultos 2017 2018 2019 Meta 2019 

Inscritos 210 270 a) 400 

Encaminhados  125 235 a) 360 

Certificados parciais e totais  32 34 a) 86 

 
Superou   Atingiu   

 
a) Dados disponíveis em janeiro de 2020 
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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: 
i) Ano letivo 2016/2017 

 Foi aprovado o Projeto Educativo do Agrupamento.  

 Foi aprovado o Plano Anual de Atividades 2016/2017. 

 Foi aprovada a Carta de Missão.  

 Foi aprovado o Plano de Formação para o biénio 16-18.  

 Foi alterado e aprovado o Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual.  

 Foi aprovado o Manual de Acolhimento.  

 Foi aprovada a Carta de Qualidade dos Assistentes Técnicos e dos Assistentes Operacionais.  

 Foram introduzidas alterações no regulamento específico A2 – Ofertas Formativas de Dupla 
Certificação.  

 
ii) Ano letivo 2017/2018 

 Foi aprovado o Plano Anual de Atividades 2017/2018.  

 Foi aprovado o Plano de Formação do AEP – Biénio 2019-2020.  

 Foram introduzidas alterações no regulamento específico A4 – Quadros de Honra, de Mérito e 
de Valor.  

 
iii) Ano letivo 2018/2019 

 Foi aprovado o Plano Anual de Atividades 2018/2019.  

 Procedeu-se à revisão do Regulamento Interno.  

 Foi dada a informação que por despacho de Sua Exa. a Senhora Secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, datado de 10.08.2018, foi autorizada a prorrogação do contrato de autonomia, 
por dois anos escolares (até 31.08.2020). 

 
Responsável: Conselho Geral / Direção / Conselho Pedagógico / Equipa de Avaliação Interna / 
Equipa Educação para a Saúde /Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. 
 
OO2: Promover a identidade institucional do AEP. 

 
Ações executadas: 
i) Ano letivo 2016/2017 

 Foi elaborado o guia de identidade visual.  

 Aprovar o Hino do Agrupamento.  
 
ii) Ano letivo 2017/2018 

 Foi atribuído um novo fardamento aos Assistentes Operacionais que exercem funções na EB 
Marquês de Pombal e Escola Secundária de Pombal. 
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 Foi colocada uma bandeira nacional e uma bandeira do agrupamento em cada uma das escolas 
Básicas e JI do agrupamento. 

 Foi colocado, no edifício da EB Marquês de Pombal, um placard com fotos e nomes dos 
Assistentes Operacionais. 

 Foi atualizado, no edifício da ES de Pombal, o placard com fotos e nomes dos Assistentes 
Operacionais e Assistentes Técnicos. 
 

iii) Ano letivo 2018/2019 

 Foi uniformizado o fardamento dos Assistentes Operacionais nos Jardins de Infância e nas 

Escolas Básicas do AEP. Esta ação teve o contributo das juntas de freguesia na aquisição dos 

fardamentos. 

 
Ações em execução: 

 Na produção de merchandising do agrupamento, no triénio 2016-19, têm sido produzidos 
artigos publicitários para as ofertas formativas de dupla certificação (t-shirts, lápis, réguas, 
mochilas, cadernos, esferográficas e capas).  

 
Responsável: Direção / Equipa de Marketing e Comunicação. 
 
OO3: Desenvolver políticas de gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira. 
 
Ações executadas: 
i) Ano letivo 2016/2017 

 Atualização do Manual de Procedimentos dos Serviços Administrativos.  

 Atualização do Manual de Procedimentos do ASE.  

 Atualização do Regulamento do Sistema de Controlo Interno (RSCI).  

 Atualização do Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos.  

 Elaboração do Balanço Social 2016 do Agrupamento de Escolas de Pombal.  
 
ii) Ano letivo 2017/2018 

 Atualização do Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos.  

 Elaboração do Regulamento de cedência das instalações escolares. 

 Elaboração do Balanço Social 2017.  

 Conclusão do processo de controlo do sistema de aprovisionamento / stocks.  
 

iii) Ano letivo 2018/2019 

 Atualização do Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos.  

 Elaboração do Balanço Social 2018.  
 Conclusão do processo de controlo de perdas no bar e bufete.  

 Realização do acompanhamento/apoio à atividade administrativa das aplicações 
informáticas: eSchooling, eCommunity (Codevision), Gestor (MicroIO) e plataforma MEGA - 
Manuais Escolares Gratuitos.  

 Têm sido realizadas atualizações do sistema de gestão e controlo orçamental, (GPV, 
CONTAB-SNC-AP).  

 Todos os procedimentos de contratação pública têm sido realizados de acordo com o 
Código dos Contratos Públicos.  
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 Foi implementado o cartão com as credenciais de “Reprografia/Papelaria”, com vista a 
eventuais ausências do responsável pelo serviço.  

 O arquivo encontra-se organizado nos termos da legislação em vigor.  

 Encontra-se atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis do AEP.  

 Procedeu-se à elaboração do Regulamento de Reutilização de Manuais Escolares, no âmbito 
do projeto MEGA-Manuais Escolares Gratuitos.  

 

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. 

 
Responsável: Direção / Conselho Administrativo / SAE. 

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

Ações executadas: 
i) Ano letivo 2016/2017 

 Foi constituída a equipa de autoavaliação, composta por elementos internos e da 
comunidade educativa.  

 
ii) Ano letivo 2017/2018 

 Nos dias 8 a 11 de janeiro de 2018, implementou-se o Modelo de Análise de Sala de Aula – 
Framework (FRW).  

 Foi feito o diagnóstico do AEP (segundo o modelo CAF).  

 Foi realizada a monitorização do Contrato de Autonomia e do Projeto Educativo referente 
ao ano letivo 2017/2018.  

 Foi realizado o acompanhamento do Plano de Melhoria das Bibliotecas Escolares (Anexo 
A2).  

 
iii) Ano letivo 2018/2019 

 Nos dias 8 a 14 de janeiro de 2019, implementou-se o Modelo de Análise de Sala de Aula – 
Framework (FRW).  

 Foi realizada a análise dos resultados apresentados no relatório CAF. 

 Foi apresentado o relatório CAF Educação à Comunidade Escolar.  

 Foi aprovado pelo Conselho Pedagógico o Plano de Ação de Melhoria (PAM) (Anexo A5).  

 Foi realizada a monitorização do Contrato de Autonomia e do Projeto Educativo referente 
ao ano letivo 2018/2019.  

 
Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Equipa de Avaliação Interna. 
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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.  

 Foi criada uma imagem gráfica do AEP.  

 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).   

 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.  

 Atualização permanente do portal do AEP.  

 Divulgação dos eventos nos órgãos de comunicação social.  

 Foram normalizados todos os documentos internos, atribuído um código e disponibilizados na 
plataforma Moodle com acesso ao Pessoal Docente e Pessoal não Docente.  

 Foi disponibilizada a Plataforma E-community que permite aos encarregados de educação 
acompanharem a vida escolar dos filhos: faltas, registos de ocorrência e informação sobre a 
avaliação.  

 Foram criadas contas de e-mail para todos os alunos do 5.º ao 12.º ano que incluiu a 
divulgação da oferta da Licença do Office365 para Estudantes.  

 Foram criadas contas de acesso às plataformas eletrónicas e rede informática para novos 
utilizadores, atualizadas as listas de distribuição de e-mail, criadas listas de distribuição de e-
mail de contas dos alunos, por turma, ciclo e escola.  
 

Responsável: Direção / Departamentos Curriculares / Equipa de Marketing e Comunicação / SPO  
 

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.  

 Atividades de divulgação e sensibilização para os alunos do 1º ciclo e JI pertencentes ao AEP.  

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

 Receção, no início do ano letivo, às crianças/aos alunos dos JI, do 1.º, 2.º, 3.º CEB e do Ensino 
Secundário.  

 Realização de reuniões, no início do ano letivo, com os alunos e encarregados de educação de 
cada JI e EB do 1ºCEB, para apresentação: do pessoal docente e não docente; do calendário 
escolar; dos horários; do Projeto Educativo, Regulamento Interno e critérios de avaliação; dos 
projetos a desenvolver ao longo do ano e eleição do representante dos EE de cada sala e da 
escola/JI.  

 Realização de reuniões, no início do ano letivo, com os alunos e encarregados de educação do 
2.º e 3.ºCEB e ensino secundário, para apresentação: da escola, normas de funcionamento dos 
serviços e outras valências para os alunos; página do agrupamento; Calendário escolar - 
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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.  

 Realização de 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.  

 Realização de reuniões periódicas com os delegados de turma.  
 

Responsável: Direção / Departamentos Curriculares / Coordenadores de estabelecimento / 
Diretores de turma / SPO 
 

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: 
i) Ano letivo 2016/2017  

 Foram realizadas duas reuniões com os Assistentes Operacionais e duas reuniões com os 
Assistentes Técnicos, para delinear ações de melhoria.  

 Foram apresentadas cinquenta e nove propostas de ações de melhoria pelo PND.  
 

ii) Ano letivo 2017/2018  

 Foram realizados inquéritos de satisfação no âmbito do processo de autoavaliação, com 
base no modelo CAF (Relatório CAF). 

 Foram realizados inquéritos de satisfação aos alunos que concluíram os cursos 
profissionais, sobre os níveis de satisfação dos formandos no âmbito da formação em 
contexto de escola (Relatório Anual Resultados Escolares). 

 Foram realizados inquéritos de satisfação às empresas que acolheram os alunos dos cursos 
profissionais na formação em contexto de trabalho (Relatório Anual Resultados Escolares). 

 Foram realizados inquéritos de satisfação junto dos encarregados de educação para 
aferição do grau de satisfação com o nível de atendimento e qualidade do serviço prestado 
pelos Assistentes Operacionais em exercício nas Escolas Básicas do 1º ciclo. Foram 
distribuídos aleatoriamente 160 inquéritos, o equivalente a aproximadamente 20% dos 
encarregados de educação. Esta amostra cobriu a totalidade das escolas, de forma 
equitativa, com resposta em igual período, coincidente com o final do ano letivo. Nos 142 
inquéritos recolhidos, registaram-se os seguintes graus de satisfação: 82% - Muito 
Satisfeito; 18% -Satisfeito e 0% - Nada Satisfeito. 

 Foram realizados inquéritos de satisfação junto dos alunos e dos encarregados de 
educação para aferição do grau de satisfação com o nível de atendimento e qualidade do 
serviço prestado pelos Assistentes Operacionais em exercício na EB marquês de Pombal e 
ES de Pombal. Foram obtidos 231 respostas dos pais e encarregados de educação, 114 
respostas dos alunos e oitenta e sete dos professores. Resultados dos inquéritos: 
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i) Alunos 

Serviço 
Atendimento 

Disponibilidade para 
prestar informações 

Apoio prestado 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Biblioteca 39,5% 54,4% 9,7% 45,6% 49,1% 5,3% 34,2% 60,5% 5,3% 

Portaria 36,3% 54,9% 8,8% 42,5% 46,9% 10,6%    

 

Serviço 
Atendimento Apoio prestado 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Papelaria / Reprografia 38,9% 51,3% 9,7% 36,3% 51,3% 12,4% 

Bar / Bufete 31,8% 54,0% 14,2% 31,0% 54,0% 15,0% 

 

Serviço 
Atendimento Apoio prestado Respeito pelos alunos 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Pisos / Blocos 25,7% 49,6% 24,8% 23,9% 51,3% 24,8% 23,9% 51,3% 24,8% 

 

Serviço 

Esclarecimento das 
dúvidas apresentadas 

Disponibilidade para 
prestar informações 

Apoio prestado Simpatia no atendimento 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Administração 
Escolar 

43,4% 53,1% 3,8% 45,1% 49,6% 5,3% 42,5% 52,2% 5,3% 53,1% 44,2% 2,7% 

 
i) Professores 

Serviço 
Atendimento 

Disponibilidade para 
prestar informações 

Apoio prestado 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Biblioteca 71,3% 27,6% 1,1% 73,6% 25,3% 1,1% 75,9% 23,0% 1,1% 

Portaria 80,5% 19,5% 0% 78,2% 21,8% 0% 77,0% 23,0% 0% 

 

Serviço 
Atendimento Apoio prestado 

Rapidez e eficácia na 
resolução de problemas 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Papelaria / Reprografia 94,3% 5,7% 0% 97,7% 2,3% 0% 96,6% 3,4% 0% 

 

Serviço 

Rapidez na resposta às 
solicitações dos professores 

Apoio prestado Respeito pelos professores 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Pisos / Blocos 47,1% 47,1% 94,2% 57,5% 41,4% 1,1% 67,8% 29,9% 2,3% 

 

Serviço 
Atendimento Rapidez de atendimento 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Bar / Bufete 60,9% 31,0% 8% 46,0% 35,6% 18,4% 

 

Serviço 

Esclarecimento das 
dúvidas apresentadas 

Disponibilidade para 
responder às perguntas 

Apoio prestado 
Simpatia no atendimento 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Administração 
Escolar 

75,9% 23,0% 1,1% 83,9% 14,9% 1,2% 82,8% 17,2% 0% 79,3% 19,5% 1,2% 

 
i) Pais / Encarregados de Educação 

Serviço 
Atendimento 

Disponibilidade para 
prestar informações 

Apoio prestado 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Portaria 51,5% 47,6% 0,9% 48,1% 50,6% 1,3% 48,1% 51,5% 0,4% 
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Serviço 
Atendimento Apoio prestado 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Papelaria / Reprografia 38,1% 60,6% 1,3% 35,1% 62,8% 2,2% 

 

Serviço 
Apoio prestado Respeito pelos pais / EE 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Pisos / Blocos 43,3% 54,5% 2,2% 40,7% 58,4% 0,9% 

 

Serviço 

Esclarecimento das 
dúvidas apresentadas 

Disponibilidade para 
responder às perguntas 

Apoio prestado 
Simpatia no atendimento 

MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) MS (5) S (3) NS (1) 

Administração 
Escolar 

40,3% 57,1% 2,6% 55,8% 42,0% 2,2% 43,3% 54,5% 2,2% 45,9% 52,4% 1,7% 

 
Obs.: MS – Muito satisfeito; S – Satisfeito; ND – Nada Satisfeito 
 

 Foram realizados inquéritos de satisfação sobre a distribuição de serviço ao Pessoal 
Docente e Pessoal não Docente (OO4, indicador b1 do contrato de autonomia). 

 Foram realizadas duas reuniões com os Assistentes Operacionais e uma reunião com os 
Assistentes Técnicos, para delinear ações de melhoria.  

 Foram implementadas apresentadas onze propostas de ações de melhoria propostas pelos 
Assistentes Operacionais.  

 

iii) Ano letivo 2018/2019  
 Nos  “Refeitórios / Buffets” foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Acompanhamento das avaliações das Comissões de Prova das Refeições;  
 Acompanhamento do impacto das alterações das capitações, em parceria com a 

empresa concessionária; 
 Atualização das ementas na plataforma online - SIGE3; 
 Comunicação aos Pais e Encarregados de Educação dos procedimentos de encomenda 

das refeições de “ementa especial”; 

 Foi realizado um inquérito aos encarregados de educação para avaliação do uso e 
funcionamento do eCommunity.  
 

Responsável: Direção / Equipa TIC / Equipa Avaliação Interna 
 

OO4: Melhorar a qualidade dos espaços escolares e do serviço prestado. 

 
Ações executadas na EB Marquês de Pombal: 
i) Ano letivo 2016/2017: 

 Foi concluída a obra de melhoria da unidade de multideficiência e surdo-cegueira.  

 Foi concluída a pintura, impermeabilização e arranjo dos balneários do bloco onde se situa 
o pavilhão.  

 Foi realizada a melhoria dos espaços letivos de ensino e aprendizagem formal, com a 
mudança da sala de informática para a sala B9 e pintura das salas EV4/TM3/TM2 e sala1.  

 Intervenções realizadas durante o mês de agosto no edifício da EB23 Marquês de Pombal: 

 Foram substituídos os sensores gás da cozinha;  

 Foi alterada a instalação elétrica da iluminação do refeitório da Marquês;  

 Foram colocadas fechaduras com plano de mestragem no Bloco D;  

 Foi orçamentada a obra de recuperação, tratamento e impermeabilização do telhado do 
Bloco C. Aguarda-se a disponibilização da verba pelo ME.  
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ii) Ano letivo 2017/2018: 

 Foi adquirida uma máquina de cortar carnes frias (fiambreira) para o bar/bufete. 

 Foi reparada toda a iluminação exterior.  

 Foram adquiridos novos equipamentos para a cozinha (um fogão de seis bicos com dois 
fornos; uma braseira; uma máquina de descascar batatas; uma arca frigorífica de 
quinhentos litros).  

 Foi concluída a obra de melhoria e ampliação do balcão do bar/bufete.  

 Foram adquiridos novos equipamentos para o bar/bufete (mesas e bancadas frigoríficas).  

 Foi pintada a sala E02 e o espaço do bar/bufete.  

 Foi orçamentada a obra de melhoria das condições físicas do Centro de Ocupação de 
Jovens (COJ).  

 
iii) Ano letivo 2018/2019: 

 Execução da obra de melhoria na zona frontal ao Pavilhão Gimnodesportivo, permitindo o 
acesso pela comunidade local e a melhoria das condições de segurança dos restantes 
blocos do edifício.  

 Orçamentação da infraestrutura técnica para fibra ótica entre os edifícios da ES de Pombal 
e a EB Marquês de Pombal. Aguarda-se a disponibilização da verba pelo ME. 

 Instalação, no refeitório, de um sistema de aquecimento de AQS constituído por Caldeira 
de Condensação a Gás e depósito.  

 Reparação da central de alarmes da EBMP. 

 Abate de árvores em risco para os utentes pelos serviços camarários de jardinagem.  

 Manutenção dos espaços verdes - regas e corte de relva.  

 Plantação de novas árvores.  
 

Ações executadas nas EB´s e JI's: 
i) Ano letivo 2018/2019: 

 Visita técnica aos edifícios escolares para avaliar as condições técnicas e de funcionamento da 
plataforma informática eSchooling. 

 Elaboração de um plano de ação para a resolução de problemas das infraestruturas 
informáticas, em parceria com os serviços de suporte da CMP.  

 Execução do upgrade para fibra otica de acesso à Internet da EB de Vila Cã.  

 Solicitação à NSO do upgrade de ADSL para fibra ótica para o Centro Escolar de Abiul e o 
Centro Escolar da Redinha.  

 Conclusão do processo de implementação do eSchooling no ensino pré-escolar.  
 

Ações em execução: 

 A Equipa do Suporte Informática tem em execução a manutenção permanente dos 
equipamentos tecnológicos (projetores multimédia, quadros interativos, ligação à internet). 

 No âmbito dos cursos profissionais, são adquiridas matérias-primas e subsidiárias, para as 
aulas da componente científica e técnica dos cursos profissionais.  

 Reuniões periódicas com os responsáveis pela manutenção do edifício da ES de Pombal para 
reporte e resolução de problemas.  
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Ações a executar: 

 Ligação física entre os edifícios da Escola Secundária de Pombal e Escola Básica Marquês de 
Pombal para circulação de utentes, constituída pelas seguintes peças: 

o Abertura de porta no primeiro piso (r/c) do edifício da Escola Secundária de Pombal; 
o Passagem subterrânea de atravessamento da via pública. 

 Obra de melhoria das condições físicas do Centro de Ocupação de Jovens (COJ).  

 Obra de recuperação, tratamento, impermeabilização do telhado do Bloco C da EB Marquês de 
Pombal.  

 Investir em equipamentos pedagógicos para os laboratórios/salas específicas.  

 Orçamentar a obra de colocação de um piso no campo exterior desportivo.  
 
Responsável: Direção / Equipa TIC 
Parcerias: Ministério da Educação / Município de Pombal / Parque Escolar  
 

OO5: Promover a segurança e zelar pela manutenção dos equipamentos educativos e 

instalações escolares do AEP. 

 

Ações executadas: 
i) Ano letivo 2016/2017: 

 Foi nomeado um docente responsável pela segurança e pela supervisão do programa de 
manutenção dos equipamentos educativos e instalações escolares do AEP.  

 Foram designados dois assistentes operacionais, um para o edifício da ES de Pombal, outro 
para o edifício da EB 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.  

 Foram designados os diretores de instalações responsáveis pelo controlo, manutenção e 
coordenação dos recursos materiais existentes nas salas específicas que lhe estão afetas.  

 Colaboração com o Município e Juntas de Freguesia, na manutenção dos JI e EB1.  

 Foi criada uma equipa de trabalho responsável pelo apoio/manutenção da rede informática 
afeta aos alunos (rede pedagógica).  

 
ii) Ano letivo 2017/2018: 

 Foram concluídos os procedimentos de segurança das entradas e saídas de alunos e utentes 
nos espaços escolares.  

 No domínio da cooperação, o destacamento territorial de Pombal da Guarda Nacional 
Republicana e os elementos da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública de Pombal, cada 
qual no seu território de ação, levaram a cabo ações de formação e informação necessárias ao 
conhecimento genérico, em matérias de segurança pessoal e coletiva, na generalidade das 
escolas e Jardins de Infância. Estas ações foram dirigidas a alunos e pessoal docente. 
Realizaram conjuntamente uma sessão de informação para pais e encarregados de educação 
sobre Internet Segura que decorreu na escola sede de agrupamento.  

 No domínio da cooperação os alunos do curso vocacional Técnico de Proteção Civil realizaram 
os módulos de prática simulada / formação em contexto de trabalho nos Bombeiros 
Voluntários de Pombal. 

 Foi realizado o simulacro no edifício da Escola Secundária de Pombal.  
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iii) Ano letivo 2018/2019: 

 Atualização os Planos de Segurança dos JI e EB.  

 Apresentação dos Planos de Segurança, pelo projetista, às educadoras e professores do 
primeiro ciclo.  

 Atualização e submetido a aprovação o Plano de Segurança da EB Marquês de Pombal que 
aguarda validação pela ANPC.  

 Para a realização dos simulacros e no âmbito da segurança dos edifícios da EB Marquês de 
Pombal e Escola Secundária de Pombal, efetuaram-se reuniões preparatórias com o 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal.  

 Realização de dois simulacros, na ES de Pombal e na EB Marquês de Pombal, tendo como 
objetivo a aferição das normas e procedimentos constantes nos Planos de Segurança.  

 Realização de uma sessão formativa, designada por “Plano de Segurança – Conhecer e 
implementar”, para os Assistentes Operacionais afetos aos edifícios da ES de Pombal e da EB 
Marquês de Pombal. Esta ação foi realizada pelo Comando dos Bombeiros Voluntários de 
Pombal.  

 No edifício da EB Marquês de Pombal, foi substituída a Central Sistema Automático de Deteção 
de Incêndios, foram repostas placas de emergência, foi colocada a indicação dos pontos de 
encontro, foram pintados os marcos de incêndio e zonas de encontro, foram testados todos os 
carretéis e pontos de água, entre outras ações.  

 Realização de uma sessão formativa, designada por “Uso de meios de 1ª intervenção”, com a 
participação de todos os Assistentes Operacionais do agrupamento. A sessão realizou-se no 
Quartel dos BV de Pombal.  

 No edifício da EB Marquês de Pombal, foi implementada a estrutura “Agentes de Segurança” e 
foram dadas orientações de atuação.  

 Foram realizadas várias sessões de sensibilização e informação sobre os Planos de Segurança 
em vigor e foi divulgada informação a todo o pessoal docente e não docente.  

 Foi distribuído a todos os alunos o folheto informativo – “Instruções Gerais de Segurança - 
Algumas regras de evacuação que deves conhecer”.  

 Nas portarias dos edifícios da EB Marquês de Pombal e ES de Pombal, foi colocado um “Kit 
Primeiros Socorros”.  

 Participação numa reunião de trabalho (8 de maio de 2019) organizada pela Parque Escolar e 
ANPC sobre integridade dos sistemas de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) - 
“Respeito, logo estou seguro”.  
 

Ações em execução: 

 Elaboração do Manual de Procedimentos de Segurança dos sistemas de informação.  

 Calendarização, em articulação com os Coordenadores de Estabelecimento, dos simulacros a 
realizar, ao longo do ano letivo, em todos os edifícios escolares. 

 

Responsável: Direção / Coordenador da Segurança / Assistentes Operacionais 
Parcerias: Município de Pombal / BV de Pombal / Parque Escolar  
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OO6: Promover políticas de desenvolvimento sustentável em termos energéticos e ambientais. 

 

Ações executadas: 

 Participação dos alunos do 1ºTIIGR na competição interescolar “Ventos de Poupança 2: 
Energia + Social”, tendo sido atribuído um prémio de mérito do qual faz parte a substituição da 
iluminação fluorescente de uma sala de aula, por iluminação a LED.  

 Dinamização pelo responsável pela segurança de uma formação de curta duração sobre o 
funcionamento do sistema de gestão técnica do edifício.  
Foram integradas, no plano anual de atividades, ações que estimulam o interesse e o 
entusiasmo pela investigação, tais como: Projeto – “Vamos Criar uma Horta”, “Compostagem 
na escola”, “Há Ciências no (meu) Castelo”, “Semana Aberta - Dinamização do Laboratório de 
Química”, “Saídas de Campo - A bio (geo) diversidade da Serra de Sicó”, comemorações do Dia 
Mundial da Floresta Autóctone e do Dia da Astronomia na Escola.  

 No âmbito do Protocolo de Cooperação com o Departamento de Ciências da Terra Escolas 
Associadas (FCTUC), foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Participação no Congresso de Jovens Geocientistas; 

 Foi realizada a colheita de amostras de rochas da zona de Ossa-Morena, da zona sul 
portuguesa e da faixa piritosa ibérica. Cada uma das escolas ficará com uma coleção de 
cada zona.  

 Foram realizadas duas visitas de estudo (7º e 11º anos) à Serra de Sicó e a Arouca.   
 Nos edifícios EB Marquês de Pombal e ES de Pombal, foram designados dois assistentes 

operacionais responsáveis pela monitorização diária dos consumos de água e desligarem 
consumos elétricos desnecessários.  

 
Responsável: Direção / Departamentos curriculares / Coordenador da Segurança / Assistentes 
Operacionais 
 

OO7: Zelar pela conservação e limpeza dos espaços escolares. 

 
Ações em executadas: 

 Foram elaborados spots audiovisuais e materiais de divulgação sobre a necessidade de 
respeitar as instalações escolares.  

 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. 

 Foram Promovidas ações de limpeza dos vários espaços escolares realizadas por alunos e 
assistentes operacionais.  

 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.  

 Foi criado e divulgado o plano de limpeza em meio escolar a aplicar na educação pré-escolar e 
no primeiro ciclo, implicando três fases: sensibilização através de sessões formativas com 
empresa externa; criação de brigadas de limpeza envolvendo alunos; criação do código eco-
limpeza.  

 
Responsável: Direção / Departamentos curriculares / Coordenadores de Estabelecimento. 
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OE3. Promover uma Cultura Organizacional de Autonomia 

 

OO1: Promover hábitos de trabalho colaborativo entre pares, estabelecendo práticas de 

monitorização regular do trabalho desenvolvido. 

 
Ações executadas: 

 Foi elaborado o manual de boas práticas aplicadas onde foram identificadas algumas boas 
práticas que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo: 

 Ano de 2016/2017: vinte e nove boas práticas; 

 Ano de 2017/2018: seis boas práticas. 

 Foi apresentada uma Comunicação em Cartaz no II Seminário do PNPSE onde foram 
apresentadas algumas das boas práticas do AEP.  

 Foram estabelecidas horas da CNL para sessões de trabalho conjunto semanal/quinzenal, nos 
horários dos professores do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, conforme atestam os 
horários dos docentes e o documento de organização do ano letivo.  

 A direção reúne trimestralmente com os Coordenadores de estabelecimento (CE) e, pelo 
menos, uma vez por período.  

 Com vista a melhorar o trabalho colaborativo na educação Pré-escolar, foram implementadas 
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/competências 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. 

 Valorização das boas experiências e promoção das práticas colaborativas entre os docentes 
do 1º ciclo, nomeadamente: 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. 

 Com vista a melhorar a articulação do trabalho desenvolvido entre educadoras e docentes do 
1º CEB, 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; 

 Uniformização de estratégias de atuação ao nível das atitudes e comportamentos; 

 Realização de atividades conjuntas ao longo do ano letivo; 

 Organização de visitas de estudo das crianças/alunos às escolas dos ciclos sequenciais. 

 No ano letivo 2017/2018, com o objetivo melhorar a articulação vertical entre os professores 
do 1.ºCEB, 2.ºCEB e 3.ºCEB, foram feitas reuniões de trabalho das quais resultaram quatro 
documentos, que foram aprovados em reunião de Conselho Pedagógico e que envolveram as 
seguintes disciplinas: 

 Matemática, Estudo do Meio,  

 História e Geografia de Portugal, História e Geografia,  

 Português, 

 Inglês. 
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Pretendeu-se com os documentos clarificar o que é importante ensinar/aprender, diagnosticar 
as competências/aprendizagens nucleares e essenciais a desenvolver pelos alunos. 
Terminado este trabalho no ano letivo 2018/2019 foram dinamizadas as seguintes reuniões: 

 Educação Pré-escolar e professores do 1.º ano do ensino básico. 
a) 1º CEB e 2.º CEB, professores do 4.º ano e do 5.º ano das disciplinas: Português; 

História e Geografia de Portugal; Matemática; Ciências Naturais. 
b) 2º CEB e 3.º CEB, professores do 6.º ano e  do 7.º ano das disciplinas: Inglês; 

Matemática; Português; Ciências Naturais; Físico-Química; História e Geografia. 
c) 3º CEB e Secundário, professores do 9.º ano e do 10.º ano das disciplinas de Português; 

Matemática. 

 Os conselhos de turma desenvolvem atividades interdisciplinares em contexto de turma 
(visitas de estudo; participação em projetos comuns; projeto de educação sexual) que figuram 
no Plano de Atividades de  cada Turma. 

 Ao longo dos dois últimos anos, tem sido desenvolvido um trabalho gradual na implementação 
da articulação entre os docentes de apoio e os docentes da turma, por forma a existir uma 
planificação mais ajustada às reais necessidades dos alunos do ensino básico. Neste 
sentido, no início de cada ano letivo, é efetuada uma reunião com todos os docentes das 
disciplinas que têm apoios atribuídos em que são distribuídos os alunos propostos. Após essa 
distribuição, são delegadas competências aos docentes envolvidos para que, nas reuniões de 
articulação, procurem definir estratégias para a obtenção do sucesso escolar. 

 Os docentes do Ensino Especial reforçaram o seu papel nos conselhos de turma, nas 
seguintes áreas: 

 Planificação de atividades interdisciplinares ajustadas às especificidades e interesses dos 
alunos;  

 Planificação e desenvolvimento de atividades interdisciplinares, nomeadamente nas 
disciplinas de matemática, português, integração social e regras socialmente 
corretas, através da lecionação da disciplina a alunos com CEI (atividades socialmente 
úteis). 

 Dinamização do clube "Cri´ Arte", no qual se conjuga a interdisciplinaridade entre as 
disciplinas de matemática, socialização, português e artes.  

 Articulação entre o professor titular / da disciplina e os professores do apoio; 

 Presença nas reuniões de conselho de turma, articulação semanal/quinzenal com os 
diferentes titulares de disciplinas e /ou diretores de turma para aferir ajustes a 
implementar nas respetivas fichas de avaliação, ajustes na dinâmica de sala de aula em 
termos de reorganização dos espaços; 

 Colaboração, organização e elaboração das adequações curriculares a realizar nas 
disciplinas onde os alunos revelaram dificuldades. 

 No âmbito do Plano Anual de Atividades foram desenvolvidas ações pontuais ou temáticas em 
cada escola básica e jardim-de-infância ao longo do ano letivo.  

 Implementou-se o modelo de supervisão colaborativa (Observação Naturalista de Aulas), 
sustentado na observação de aulas entre pares, como forma de desenvolvimento profissional 
dos docentes. 

 Foi aprovado, em reunião de Conselho Pedagógico, o Plano de Melhoria para o ensino 
experimental das ciências onde ficou previsto o trabalho colaborativo a desenvolver no âmbito 
do trabalho prático, laboratorial, experimental e de campo no ensino das ciências. 

 No início de cada ano letivo, é solicitado aos departamentos que apresentem pelo menos uma 
prática, experiência ou projeto que tenha contribuído significativamente para a melhoria da 
qualidade do serviço educativo e para o reconhecimento público do AEP.  
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Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Departamentos curriculares 
 
OO2: Participar em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa. 
 
Ações executadas: 

 Participação nos seguintes programas/projetos que comprovam o empenho no 
desenvolvimento de uma cidadania ativa, nos vários níveis de ensino: 

 Projeto "Missão Ambiente 2017-2018”;  

 A contar e a poupar, o Planeta vou salvar. Obteve o primeiro prémio do primeiro ciclo do 
ensino básico, na 6ª edição do Concurso Todos Contam. 

 Projeto Eco-Escolas. Escolas distinguidas com a bandeira verde: EB Almagreira, EB Louriçal, 
EB Moita do Boi, EB Vila Cã, EB Marquês de Pombal, ES de Pombal. 

 Clube dos Direitos Humanos;  

 Young Volun Team, YouthStart; 

 Engenheiras por um dia; 

 Secção Europeia de Língua Francesa; 

 Comboio da memória; 

 Selo Nacional de Qualidade eTwinning: 
o 2016 - “Un año com Pocoyo y Mafalda \ Descubriendo a nuestros vecinos …”; 
o 2016 - Descubriendo a nuestros vecinos... 
o 2016 - “E-magazine en écriture collaborative sur la vie des adolescents en Europe”; 
o 2017 - “Reporteros sin fronteras”; 
o 2018 - “Dieta Mediterránea un estilo de vida ”. 
o 2018 - Connaître, protéger et favoriser la biodiversité 
o 2019 - Every day is Earth Day II 

 

 Selo Europeu de Qualidade e Selo Nacional de Qualidade eTwinning: 
o 2018 – “Todos contra el acoso escolar! ”; 
o 2018 - Every day is Earth Day I 

 

 Prémio Ilídio Pinho: 
Participação com dois projetos que foram selecionados, pelo Júri Regional, para a Fase de 
Desenvolvimento: "Sementes de esperança numa floresta de cinzas” - turmas A e B, 2º 
escalão;"Central Telefónica de Softphones Voip - 5º escalão. 

 

 Selo Escola Saudável, atribuído em 2018 – Nível II (intermédio). Vivemos hoje num mundo com 
problemas globais como são as alterações climáticas, os extremismos, as desigualdades no 
acesso aos bens e direitos fundamentais (em particular na saúde e na educação) acrescidos 
das crises humanitárias. A Comunidade Educativa mostrou ter crianças e jovens que se 
empenham na construção de uma Escola que promove a saúde e o bem-estar, refletindo-se 
igualmente a preocupação em termos sociais e ambientais pelo planeta, compreendendo o 
que as rodeia e procurando soluções que contribuam para colocar o Mundo na rota de um 
desenvolvimento saudável, sustentável e inclusivo.  

 Participação no projeto DEMOKLEOS 2015-18 - Educar para o futuro: abordagens inovadoras 
para a implementação eficaz das Competências Democráticas Chave nas Escolas Europeias. 
Nos dias 19 e 20 de junho, foi realizado um meeting, que envolveu a participação da 
coordenadora responsável do projeto DEMOKLEOS, Costrantina Spiliotopou, e o evento contou 
com a participação de diferentes instituições e entidades locais, tendo feito parte do programa 
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a apresentação de uma animação digital da autoria do agrupamento e formação endereçada 
aos participantes.  

 

Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Departamentos curriculares / Coordenadores 
dos Clubes e Projetos  

 

OO3: Adequar os saberes e competências do PD e PND a uma correta execução das respetivas 

funções, quer individualmente, quer em equipa. 

 

Ações executadas no ano letivo 2017/2018: 

 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.  

 Foram realizadas ações de formação de curta duração, num total de 130 horas anuais (vd. RCA, 
pág.23 e 24), tendo como objetivo formar sobre boas práticas no trabalho e potenciar o 
alinhamento dos RH com a Missão, a Visão e os Valores do agrupamento.  

Ações executadas no ano letivo 2018/2019: 

 Ações de formação internas direcionadas para as lideranças intermédias: 
  Autonomia para quê? Contributo das lideranças da escola para a melhoria. Modalidade de 

curso, com 25h. 

 Avaliação no modelo de flexibilização curricular. Sessão formativa de curta duração, com a 
duração de três horas.  

 Desafios sobre a educação do seculo XXI. Sessão formativa de curta duração, com a 
duração de três horas.  

 Ações de formação de curta duração, num total de 72,5 horas anuais (vd. RCA, pág.22 e 23) 
que tendo como objetivo formar sobre boas práticas no trabalho e potenciarem o alinhamento 
dos RH com a Missão, a Visão e os Valores do agrupamento.  

 São realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das estruturas intermédias, com 
vista à uniformização de documentos, estratégias e procedimentos.  
 

Responsável: Direção / Conselho Pedagógico 
Parcerias: CENFORMAZ  
 

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

 

Ações executadas: 

 Foram dinamizadas os seguintes convívios: magusto, caminhada na serra do Sicó, jantar de 

natal, almoço de convívio (apenas com assistentes operacionais), almoço de final de ano letivo. 

 A Associação de Pais participou nas seguintes atividades:  

 Comissão de provas da comida do refeitório; 

 Sessão informativa - Internet mais Segura; 

 Semana Aberta, Dias comemorativos 

 A Associação de Pais dinamizou uma sessão no café-concerto sobre Cidadania Digital - do pré-

escolar ao secundário.  

 Realização de reuniões periódicas entre a direção e os coordenadores de estabelecimento.  

 Visitas periódicas aos edifícios escolares.  
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Responsável: Direção 
Parcerias: APP 
 

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).  

 O diretor reuniu com todos os diretores de turma, em janeiro de 2017, e fez uma apresentação 
sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, sobre as infrações disciplinares, gestão da sala de 
aula e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e avaliação. 

 Todos os alunos problemáticos são encaminhados para o GAAF. 

 É realizada uma reunião com cada aluno a quem é aplicada uma pena disciplinar e com o 
respetivo Encarregado de Educação. 

 
Responsável: Direção 
Parcerias: 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.  

 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 
anual de atividades.  

 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: Direção / Departamentos curriculares / coordenadores dos Clubes e Projetos / 
Diretores de Turma  
Parcerias: 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 executadas: 

 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”.  
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 No âmbito da educação para a saúde e educação sexual, têm sido organizadas, para os alunos, 
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.  

 No âmbito do programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar – EPIS foram realizadas 
as seguintes ações: 

 Promoção de sessões de capacitação parental, para pais do 1.ºCEB, em parceria com a 
CPCJ de Pombal.  

 Assinatura de um Protocolo celebrado com o Município de Pombal, no dia 18 de setembro 
de 2018, com vista à implementação do programa no 2º Ciclo, tendo sido realizado o 
Scoring (rastreio) aos alunos do 5º ano.  

 Existe o envolvimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação na articulação 
escola-família.  

 No âmbito do programa projeto “+contigo” - promoção da saúde mental e a prevenção de 
comportamentos suicidários na comunidade educativa, realizou-se uma ação de formação, 
dirigida a Pais e Encarregados de Educação, pessoal docente e não docente. 

 
Responsável: Direção / Departamentos curriculares / GAAF / Equipa da Educação para a Saúde 

Parcerias: Município de Pombal / APP / CPCJ 
 

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.  

 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.  

 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.   

 Aprovação em julho de 2016, do Plano de Ação Estratégica “Melhorar a taxa de retenção no 
2º, 5º e 7ºanos do ensino básico”.  

 No ano letivo 2018/2019, tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatório, as Aprendizagens Essenciais e os novos desafios da educação, introduziram-se 
alterações na operacionalização da avaliação, de acordo com os seguintes princípios:  

 Utilização de procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às 
finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, 
que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver 
com os alunos.  

 A avaliação deve ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e deve 
ser um processo transparente, nomeadamente através da clarificação e explicitação dos 
critérios adotados. 
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 A avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, deve ter em conta as dificuldades 
diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter 
em conta os diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Devem ser usados critérios de avaliação explícitos e claros que possibilitem ao professor e 
ao aluno desenvolver e praticar uma “avaliação para as aprendizagens” (avaliação 
formativa) baseada no feedback eficaz e construtivo e no desenvolvimento de 
competências de autoavaliação. 

 Reforçar o uso da conetividade digital e dos múltiplos dispositivos tecnológicos, para a 
construção de processos de avaliação mais autónomos, mais motivadores e mais 
formativos (o feedback imediato). 

Responsável: Conselho Pedagógico 

 Na promoção do sucesso escolar, relevam-se as seguintes ações: 
 

i) Educação pré-escolar 

 Ler antes de Saber Ler - Projeto de promoção das competências pré-leitoras implementado 
em 2018-2019, dirigido a todas as crianças de 5 anos que frequentam os Jardins de Infância 
do AEP, conforme protocolo estabelecido entre o agrupamento, o município de Pombal e o 
município de Matosinhos, promotor de estudo similar. Projeto de continuidade. 

 Pais de Palavra - Atividade de participação direta da família em meio educativo. 
Mensalmente, um pai/mãe vai ao Jardim de Infância explorar temáticas diversas por si 
sugeridas, em concordância com as suas vivências pessoais (ex.: agricultura, ciências, 
profissões, culinária, música, saúde, animação, histórias e contos). Em parceria com os 
educadores, são desenvolvidas atividades práticas de exploração didática da temática. 

 Cantinho da Ciência - Em cada sala de atividades, existe um cantinho identificado e provido 
de materiais básicos, onde, mensalmente, se realiza uma ou mais atividades experimentais, se 
fazem consultas e leitura de imagens alusivas à ciência e se observam evoluções de fases de 
crescimento de plantas ou animais. 

 O Dia Verde - é uma prática pedagógica a implementar em 2019-2020, que visa potenciar as 
aprendizagens ao ar livre. Um dia por semana, educadores e alunos, transpõem a sala de aula 
e desenvolvem a sua atividade pedagógica, numa relação direta com a natureza e o meio 
ambiente. As atividades são planificadas pelo departamento, bem como a reflexão e avaliação 
das fases do projeto. Esta atividade promove o envolvimento das assistentes operacionais, 
dos pais e demais parceiros locais. Considera-se que a meta foi atingida se se concretizarem, 
no ano, um número de aulas ao ar livre superior a 75% do número de semanas letivas. 

 
ii) Primeiro Ciclo  
 Coadjuvação em sala de aula (1º e 2º anos) - O docente titular de turma é coadjuvado na 

turma por um docente designado pela direção, constituindo par pedagógico, com quem 
planifica e executa as aulas. 

 Grupos de homogeneidade relativa - Os alunos são organizados em grupos não superiores a 7 
alunos, de acordo com o seu nível de desenvolvimento e de aprendizagem ou necessidade 
específica de correção comportamental. 

 Reforço Educativo - Permite a introdução de métodos didáticos alternativos e diferenciados. 
Em sala de aula, um professor coopera com o professor da turma na ação de remediação de 
lacunas de aprendizagem e de acompanhamento na realização de tarefas específicas.  

 Mente sã em corpo são - Recorrendo às atividades de enriquecimento curricular integradas na 
componente letiva dos alunos, desenvolvem-se as seguintes atividades, nos 1º e 2º anos: Yoga, 
xadrez, dança, movimento e drama e música.  
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 PIICIE (Plano integrado e inovador de combate ao insucesso e abandono escolar) /PIMPSE 
(Plano intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar) - Crescer 2020 - Este programa de ação 
contempla atividades de carácter intermunicipal, abrangendo várias áreas de intervenção 
prioritárias: Educação para a Inclusão Social, Educação para a Saúde e Bem-Estar e Educação 
para a Ciência, através da promoção do Conhecimento Científico, Tecnológico, Cultural, 
Artístico e Empreendedor. Este programa inclui ações de capacitação; campanhas de 
sensibilização, informação e divulgação; viagens de estudo e intercâmbios de boas práticas 
educativas nacionais e internacionais, concursos escolares e outras iniciativas de promoção do 
conhecimento e do saber nas diversas áreas, que promovam a aproximação dos alunos às suas 
comunidades, orientadas para a inclusão e respostas a necessidades especiais de educação.  

 Programa Escolhas 3 I`s –Intervir, Integrar, Incluir E6G - Este programa está em execução 
desde 2017-2018 e traduz-se em estratégias de intervenção partilhadas entre o agrupamento 
e a autarquia, nomeadamente nas seguintes medidas: 

 Despertai! - Despertar no domicílio e acompanhamento à escola das crianças e jovens, 
realizado pelos facilitadores. 

 Aceita! Inclui! – Promoção de formação de mediadores socioculturais ciganos, de 
género masculino e feminino, para articulação de iniciativas, medidas de integração e 
apoio às crianças e jovens da etnia, no sentido de melhorar os canais de comunicação, 
melhorar os registos de assiduidade e mediar eventuais “conflitos” família – escola e 
escola – família. 

 Estudar é “Latchom (Giro)” - Atividade para pais e filhos a desenvolver no espaço 
familiar ou em espaço inserido na própria comunidade, onde uma equipa 
multidisciplinar (educadora social, psicóloga, nutricionista, técnica na área da 
psicomotricidade) interage com um grupo de crianças, jovens e respetivas famílias. 

 Programa EPIS - o protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Pombal, com vista à 
implementação do Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (EPIS), iniciado em 
2016/17 no 1º ciclo, promove o acompanhamento faseado dos alunos com insucesso.  

 

iii) Segundo Ciclo  
 Oficinas de estudo - nos 5.º e 6.º anos, nas disciplinas de Português e Matemática é agregado 

um tempo semanal de 50 minutos a um tempo letivo da disciplina, ficando o professor com 
100 minutos (50 minutos oficina + 50 minutos da matriz curricular). Na oficina de Português e 
de Matemática, para os alunos da turma, devem ser organizadas sessões sobre métodos e 
técnicas de estudo. 

 Programa EPIS: o protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Pombal, com vista à 
implementação do Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (EPIS), iniciado em 
2016/17 no 1º ciclo, foi alargado ao 2º ciclo em 2018/19. 

 Programa Escolhas 3 I`s – Intervir, Integrar, Incluir E6G - este programa está em execução 
desde 2017-2018 e traduz-se em estratégias de intervenção partilhadas entre o agrupamento 
e a autarquia. A medida Aceita! Inclui! concretizou-se com a formação de mediadores 
socioculturais ciganos, de género masculino e feminino, para articulação de iniciativas, 
medidas de integração e apoio às crianças e jovens da etnia, no sentido de melhorar os canais 
de comunicação, melhorar os registos de assiduidade e mediar eventuais “conflitos” família-
escola e escola-família. 
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iv) Terceiro Ciclo  

 Oficinas de estudo:  

 Nos 7.º e 8.º anos, nas disciplinas de Português e Matemática, é agregado um tempo 
semanal de 50 minutos a um tempo letivo da disciplina, ficando o professor com 100 
minutos (50 minutos oficina + 50 minutos da matriz curricular). Na oficina de Português e 
de Matemática, para os alunos da turma, devem ser organizadas sessões sobre métodos e 
técnicas de estudo. 

 No 7.º ano, na disciplina de Inglês, são criadas 3 oficinas de um tempo de 50 minutos e 
funcionarão com um máximo de 10 alunos. 

 No 8.º ano na disciplina de Inglês são criadas 2 oficinas de um tempo de 50 minutos e 
funcionarão com um máximo de 10 alunos. 

 A oferta complementar no 9.º ano é organizada com dois tempos semanais de cinquenta 
minutos para aumento da carga curricular de Matemática e de Português, em regime de 
desdobramento. 

 Preparação para os exames nacionais: as disciplinas do 9.º ano com prova / exame nacional, 
Português e Matemática, têm 50 minutos semanais para preparação dos exames nacionais. As 
aulas são de frequência obrigatória, desde que autorizadas pelo encarregado de educação.  

 A elaboração dos testes nas disciplinas com exame nacional tem tipologia idêntica à das provas 
nacionais, com critérios de correção semelhantes.  

 Nas disciplinas com prova / exame nacional é marcado um tempo 50 minutos, na CNLE, para 
trabalho de articulação curricular.  

 Foi estabelecido um programa de orientação vocacional, para alunos do 3ºCEB com duas ou 
mais repetências.  

 

Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Departamentos Curriculares / SPO  
Parcerias: Município de Pombal / Juntas de Freguesia / Associações / Conservatório David Sousa. 

 

OO2: Promover Práticas de ensino inovadoras em contexto sala de aula. 

 
Ações executadas: 

 Todas as salas de aula no 1º CEB estão dotadas de equipamentos tecnológicos.  
 Com o apoio dos docentes de informática, foram criadas para os alunos do 5.º ao 12.º ano, 

contas pessoais de acesso aos equipamento informáticos, acesso wireless para os 
equipamento pessoais, acesso às plataformas Moodle e SIGE. 

 Foi criado um espaço (sala de Desenho Mecânico) para o desenvolvimento e a aplicação de 
práticas pedagógicas com recurso às novas tecnologias. Pretende-se implementar as seguintes 
valências: Produção gráfica e multidimensional (impressora 3D); Programação e robótica 
(Robot e sofware específico); Trabalho cooperativo e interativo (Quadro interativo, Mesa 
interativa – Activetable; Kit Activexpression). Investigação e trabalho autónomo (tablets, 
cadeiras flexíveis); Energias renováveis.  

 No 1.º CEB na disciplina LCT - Leitura, Ciências e Tecnologias, disciplina de teor 
lúdico/tecnológico, com programa específico, foi introduzida, em todas as turmas do 4.º ano, o 
projeto de Programação e Robótica (Probótica). Este Projeto visa desenvolver nos alunos um 
conjunto de competências cognitivas, sociais e atitudinais que decorram da teoria e da prática 
das ciências da computação.  

 No 1.ºCEB, os recursos tecnológicos são utilizados para pesquisas temáticas, utilização de 

plataformas virtuais, utilização de manuais interativos, visualização de animações, imagens e 
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vídeos, utilização do Karaoke, exploração de jogos interativos, execução de trabalhos e 

realização de apresentações. 
 No 2.ºCEB, na disciplina de oferta complementar, foram introduzidas as disciplinas de TIC/ 

Programação e Robótica que funcionam com uma organização semestral. 

 Foi aprovado pelo Conselho Pedagógico o “Plano de Melhoria|Ensino Experimental das 
Ciências”, com o qual se pretende implementar um conjunto de medidas que pretendem dar 
respostas às fragilidades apontadas no relatório “Gestão do Currículo: Ensino Experimental das 
Ciências”, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), na sequência da ação inspetiva ao 
Agrupamento de Escolas de Pombal, entre os dias doze e dezasseis de março de 2018 (Anexo 
A4).  

 

Ações a executar: 

 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. 

 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. 

 Incrementar na prática pedagógica, as visitas de estudo virtuais, o uso dos e-portefólios, a 
utilização do OneDrive na construção de documentos de investigação, os debates online, o uso 
de jornais de parede digitais como o Padlet e outras ferramentas.  

 
Responsável: Direção  
Parcerias: Município de Pombal / CENFORMAZ  

 
OO3: Melhorar a taxa de conclusão nos cursos Científico-Humanísticos e nos cursos 
Profissionais. 

 

Ações executadas: 
 

i) Ensino Secundário – Cursos Científico – Humanísticos 
 

 Oficinas de estudo do 10.º ano (tempos a marcar na CL):  

 Disciplinas de Físico-Química A e Matemática A: é agregado um tempo semanal de 50 
minutos a um tempo letivo da disciplina ficando o professor com 100 minutos (50 minutos 
oficina + 50 minutos da matriz curricular). 

 Disciplina de Português: 2 oficinas. 

 Oficinas de estudo do 11.º ano (tempos a marcar na CL):  

 Disciplina de Matemática A: é agregado um tempo semanal de 50 minutos a um tempo 
letivo da disciplina, ficando o professor com 100 minutos (50 minutos oficina + 50 minutos 
da matriz curricular) para gerir da forma que considerar mais adequada. 

 Disciplina de Português: 1 oficina. 

 Preparação para os exames nacionais: as disciplinas do 11.º e 12.º anos com prova / exame 
nacional, têm 50 minutos semanais para preparação dos exames nacionais. As aulas são de 
frequência obrigatória, desde que autorizadas pelo encarregado de educação ou pelo próprio 
se for maior de idade.  



Avaliação do Projeto Educativo 
 

REL DIRE 0030 00 Página 26 

 Nas disciplinas com prova / exame nacional, é marcado um tempo 50 minutos no horário do 
professor, na CNLE, para trabalho de articulação curricular.  

 Tutorias on-line: medidas de apoio à melhoria das aprendizagens e de combate ao insucesso 
escolar, recorrendo a Plataformas digitais. 

 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.  

 Em janeiro de 2018 e em janeiro de 2019, foi realizada a aplicação da FRAMEWORK de 
desenvolvimento pedagógico (Vide relatório anual de progresso do Contrato de Autonomia).  

 Encontra-se implementado um programa de orientação vocacional, para alunos do 10º ano. 
 

ii) Ensino Secundário – Cursos Profissionais 
 

 Foi criada uma agenda pedagógica para os Diretores de Curso dos cursos profissionais com as 
tarefas a realizar ao longo do ano letivo.  

 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.  

 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.  

 São implementadas modalidades de apoio educativo para os alunos dos cursos profissionais.  

 No ano letivo 2018/19, foi elaborada uma candidatura do Agrupamento de Escolas de Pombal 
ao programa Erasmus +, na ação “Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem” (KA1), 
intitulada “Heading to Europe” (“A caminho da Europa”) e destinada a alunos do ensino 
profissional, e ficou em lista de reserva por limitação orçamental.  

 No ano letivo 2018/19, foi elaborada e aprovada a candidatura financeira com o título do 
projeto qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para promoção do sucesso 
escolar, para a implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com os princípios 
do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação 
Profissional (EQAVET). A candidatura decorre de 1 de abril de 2019 a 30 de setembro de 2020.  

 Foi constituída uma equipa (de gestão) EQAVET que terá como âmbito ou função o processo 
de alinhamento da Educação e Formação Profissional (EFP) do Agrupamento de Escolas de 
Pombal com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e 
Formação Profissional - Quadro EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework 
for Vocational Education and Training).  

 No Projeto Valorizar o Ensino Profissional (vd. Relatório Anual), realizaram-se sessões sobre 
técnicas de procura de emprego, Networking e Mobilidade, Empreendedorismo e acesso ao 
ensino superior. Estas sessões de promoção do sucesso e da qualidade dos cursos profissionais 
passam a integrar, a partir do ano letivo 2019/2020, o plano se ação do projeto EQAVET. 

 
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).  
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 No ano letivo 2019/2020, nos cursos profissionais e tendo como objetivo promover a 
autonomia do formando, são criados tempos curriculares, comuns a mais do que uma 
disciplina, para que o aluno possa realizar autonomamente as suas tarefas de formação e 
aprendizagem. Pretende-se: 

 Promover melhores aprendizagens que levem ao desenvolvimento de conhecimentos 
(Aprendizagens Essenciais), de competências (Perfil do aluno à saída da Escolaridade 
Obrigatória) e de atitudes (Cidadania e Desenvolvimento). 

 Valorizar o trabalho de projeto interdisciplinar, o trabalho experimental e o trabalho de 
pesquisa. 

 Adquirir competências de pesquisa, avaliação, reflexão, monitorização crítica e autónoma 
da informação para resolução de problemas. 

 Promover experiências de comunicação/expressão em língua portuguesa e línguas 
estrangeiras; 

 Promover o exercício da cidadania ativa. 

 Implementar o trabalho de projeto.  
 

A avaliação dos formandos passa a incluir as seguintes componentes: Projeto e Qualificação e 
capacitação profissional dos formandos. 

 
Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Departamentos Curriculares / Diretores de Turma / 
Diretores de Curso / SPO / GAAF 
Parcerias: Another Step. 
 
OO4: Promover o mérito e a excelência. 
 
Ações em execução: 

 Anualmente, é publicado o Livro dos Talentos, em formato digital, que valoriza e distingue os 
alunos que evidenciaram valor e excelência no domínio literário, desportivo, artístico e 
científico.  

 Anualmente, durante o mês de dezembro, é organizado um evento no Teatro Cine de Pombal, 
para distinguir os alunos que fazem parte do Quadros de Honra, Quadro de Mérito, Quadro de 
Valor e Menção Melhor Turma.  

 Anualmente, durante o mês de setembro, é realizado o «Dia do Diploma», para entrega dos 

diplomas aos alunos que concluem os cursos do ensino secundário. 

 
Responsável: Direção 

 
OO5: Coordenar as atividades de avaliação/intervenção tendo em vista o desenvolvimento 
integral e sucesso dos alunos cujas NEE requerem apoio especializado. 
 
Ações executadas: 

 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…); 
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 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; 

 Com a publicação do Decreto-Lei n.º54/2018 de 6 de julho, foi criada a Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). 

 Acompanhamento de alunos envolvidos em programas de apoio: alunos com medidas 
adicionais, alunos em apoio multinível. 
Responsável: EMAEI 
Parceiros: Segurança Social, Cercipom, Serviços Locais de Saúde 
 

OO6: Apostar na qualificação e formação ao longo da vida 
 

Ações em execução: 

 Informação, orientação e encaminhamento de adultos (maiores de 18 anos) - 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, com vista à 
concretização dos objetivos do Centro Qualifica. 

 Cerimónia aberta à comunidade de entrega de diplomas aos candidatos: Português para 
Falantes de Outras Línguas; curso EFA escolar de nível secundário; processo de 
Reconhecimento de Competências de nível básico e Secundário. 
 
Responsável: Direção / 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: 

 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. Foram 
estabelecidas as seguintes parcerias: 

 Associação de Pensionistas Reformados e Aposentados de Pombal (APRAP), no curso da 
Universidade Sénior. 

 Instituto de Apoio à Criança (IAC). 

 Câmara Municipal de Pombal: Projeto “LIKE SAÙDE” 
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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (NACJR / CPCJ). 

 Centro de Saúde de Pombal / Hospital de Pombal. 

 Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Pombal 
(Cercipom). 

 PSP – Escola Segura. 

 Parceria no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) + Rosa dos 
Ventos. 

 Associação de Pais e Educadores para a Infância (APEPI). 

 Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo – PARA tem como objetivo criar uma resposta 
pedagógica complementar, terapêutica e social para crianças com Perturbações do Espetro 
do Autismo que frequentam a educação pré-escolar.  

 Foi celebrado um protocolo entre o Agrupamento de Escolas de Pombal e a Universidade Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD), tendo como objetivo promover o reforço da cooperação 
técnico-científica entre as duas instituições, com ênfase na Robótica Educativa 

 O Diretor representa o AEP no Conselho Municipal de Educação e nos Centros Locais de Ação 
Social (CLAS).  

 A Subdiretora é o representante da educação nas estruturas dos Núcleos Locais de Inserção 
(NLI) e Centros Locais de Ação Social (CLAS). Faz ainda parte, por delegação de competências, 
da Comissão Social da Freguesia de Pombal.  

 Terminou a parceria com a Rede Maior Empregabilidade, por esta ter sido extinta.  

 Têm sido desenvolvidos Projetos e Parcerias com escolas Europeias: 

 Projeto Comboio da Memória;  

 Intercâmbio escolar Olevano-Romano (Itália) / Pombal;  

 Projeto DEMOKLEOS (terminou no ano letivo 2018/2019).  

 No ano letivo 2018/2019, desenvolveu-se o projeto “NHA CRETCHEU, POMBAL - MINDELO” 
que teve como objetivo o intercâmbio cultural, cívico e humanitário, entre os alunos do AEP e 
comunidades escolares da ilha de São Vicente. Foram desenvolvidas diversas atividades com 
vista à angariação de fundos para obras de beneficiação (implementação de uma sala de 
leitura e de uma sala de expressão artística, espaço de convívio e espaços envolventes) no 
edifício de uma escola na ilha de S. Vicente, na cidade do Mindelo, a funcionar num antigo 
quartel militar e denominada “Polo Escolar de Segunda Companhia”. No mês de junho e julho 
(29/06 a 10/07), decorreu um campo de trabalho, onde participaram docentes, alunos, 
encarregados de educação, e outros membros da comunidade escolar de Pombal. 

 
Responsável: Direção / Núcleo de Projetos e Atividades / Núcleo de Ofertas Formativas de Dupla 
Certificação 
 
OO2: Promover reuniões periódicas com os parceiros locais. 

 

Ações executadas: 

 Participação regular nas reuniões convocadas pelas estruturas em que o Agrupamento se faz 
representar, nomeadamente: Núcleo Executivo - Rede Social de Pombal; Comissão Social da 
Junta de Freguesia de Pombal; Conselho Municipal de Educação; núcleos executivos da 
Comissão Social inter-freguesias de Abiul e Vila Cã, do Louriçal, de Almagreira e Carriço, da 
Pelariga e Redinha.  

 São promovidas reuniões periódicas com a CPCJ para referenciação de alunos, em articulação 
com o GAAF.  
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 São promovidas reuniões periódicas com as Juntas de Freguesia (sete), para programação do 
arranque do ano letivo, verificação das condições das instalações e equipamentos, afetação de 
pessoal e enquadramento das atividades a realizar.  

 Presidimos às reuniões da Comissão de Acompanhamento das AEC`s realizadas com todas as 
freguesias, análise de documentação e abordagem aos parceiros, quanto aos assuntos a 
melhorar.  

 A direção participa regularmente em reuniões de trabalho com o gabinete da educação do 
Município de Pombal para o desenvolvimento de projetos: Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar; Programa Geração de Sucesso (EPIS); 3I`s; projeto “Ler antes de 
Saber Ler”; Projeto de Musicoterapia (PIICIE CIM RL); projeto P.A.R.A.  

 A direção participa regularmente em reuniões de trabalho no projeto “DARE+”. 
 
Responsável: Direção / GAAF. 
Parceiros: Município de Pombal / Juntas de Freguesia 

OO3: Promover uma relação bilateral escola-meio. 
 
Ações executadas: 

 Foi realizado, em setembro de 2017, o Encontro dos Agrupamentos de Escolas que fazem 
parte do CENFORMAZ, com o tema "Que escola Para o Sec. XXI".  

 Foi realizado, em setembro de 2018, o Encontro dos Agrupamentos de Escolas que fazem 
parte do CENFORMAZ com o tema " Formar (o Aluno) para o século XXI (?) ".  

 Foi realizada, em março de 2018, uma mesa redonda, no auditório da Escola Secundária de 
Pombal, sobre o Perfil do Aluno / Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Foram 
convocados todos os educadores / professores do agrupamento. Estiveram presentes 
elementos da Equipa de Missão do Plano Nacional Promoção Sucesso Escolar (ME), da DGE e 
dois diretores convidados. 

 Foram realizadas reuniões com a Associação de Pais de Pombal.  

 Na semana do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e da Saúde, foi dinamizada a 
atividade “Crescer em afetos” que contou com a participação dos encarregados de educação. 

 Para utilização dos espaços desportivos do Agrupamento de Escolas de Pombal, foram 
concretizados os seguintes protocolos: 

 Protocolo com o Núcleo do Desporto Amador de Pombal (NDAP);  

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

 A direção, a convite da presidente da Comissão Social interfreguesias de Abiul e Vila Cã, 
integrou a mesa do Workshop “A Era do ecrã, os perigos das novas tecnologias no 
desenvolvimento das crianças e jovens”.  

 Em março de 2019, realizou-se, no edifício da ES de Pombal, o Encontro GAAF(s) da Zona 
Centro”.  

 Organização da entrega de prémios da 7.ª edição do Concurso Todos Contam (29.10.2018), 
na Escola Secundária de Pombal, nas comemorações da Semana da Formação Financeira 
2018. Do programa, faziam parte as seguintes temáticas: Oficinas sobre temas financeiros 

(orçamento familiar, poupança, risco e incerteza e sistema financeiro); Curso de formação de 
professores sobre o Referencial de Educação; Os Psicólogos e a Importância da Formação 
Financeira. Foram organizados os seguintes Workshops: 

 Espaço de Risco: Repórteres de Finanças – Falando de Seguros; ASF Jogo Segura-te bem!; O 
risco e o seguro; 

 Espaço Poupança: Pinta o teu mealheiro!; O Porquinho – Necessidades e Desejos; 
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 Espaço Orçamento: Oficinas de rádio sobre educação financeira com direto; Cartões: 
descobre as diferenças! Trivial da literacia financeira; Mantém o equilíbrio; 

 Espaço Sistema Financeiro: Laboratório da nota; Canais digitais! A realidade na palma da 
mão!; A Poupança e a Bolsa; Como circula o dinheiro; Museu do Dinheiro: vem ver dinheiro 
como nunca viste!; Museu do Dinheiro Money quiz. 

 Participação no seminário da ELI de Pombal, Ansião e Alvaiázere, em que um dos elementos da 
direção integrou um painel intitulado: “Educar na Diversidade: da Intervenção Precoce ao 
Ensino Secundário”; 

 Participação e organização das seguintes ações de formação: Programa “Escola Segura”; Kits 
“Like Saúde”; “A invisibilidade e a exclusão social: o papel da representação mediática no 
estigma da deficiência”; “Deficiência e Incapacidade: das Barreiras à Emancipação social”; 
sessão de sensibilização e prevenção do AVC; ação de formação sobre suporte básico de vida; 
aplicação do estudo nacional de violência doméstica em contexto escolar; projeto 
ESPAD/2018.   

 
Cedência de instalações: 
 

 Reunião de rede de escolas, nos dias 16.10.2018 e 13.02.2019, no âmbito do processo de 
acompanhamento e monitorização da implementação dos DL n.º 54/2018 e n.º55/2018, que 
envolveu aproximadamente 50 participantes. 

 Encontro Regional, nos dias 05.12.2018 e 30.04.2019, no âmbito do processo de 
acompanhamento e monitorização da implementação dos DL n.º 54/2018 e n.º 55/2018, que 
contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da Educação e envolveu 
aproximadamente 240 participantes. 

 Seminário “Líderes Pedagógicos num Processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular”, num 
total de 4 sessões (11.02.2019/12.03.2019/24.04.2019/27.05.2019), que envolveu 
aproximadamente 100 diretores. 

 

Responsável: Direção / Equipa Saúde Escolar 
Parceiros: Município de Pombal / Banco de Portugal / Comissão de Coordenação do Plano 
Nacional de Formação Financeira / Comissão do Mercado de Valores Mobiliários / Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões / Ordem dos Psicólogos Portugueses / CENFORMAZ / 
APP / CSIF / IAC / PSP 
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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. 

 

E1: AUTONOMIA E QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

OE1. Estabelecer os Princípios e Finalidades da Organização 

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

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

1 
Elaborar o Projeto Educativo do Agrupamento 
(PEA). 

Equipa Avaliação 
Interna 

X     Atas do CG  

2 Rever o Regulamento Interno. Conselho Geral X   
 

REA2 (17/01/2017); 
REA4(27/07/2018); 
RI(9/01/2019); REA1 a A8 

3 
Elaborar o Plano Anual de Atividades e 
promover o envolvimento do PND, da 
associação de estudantes e dos EE. 

Conselho 
Pedagógico 

X     Atas do CP 

4 Elaborar a Carta de Missão do Diretor. Direção X     Atas do CG  

5 Elaborar o Plano de Formação do AEP. 
Conselho 
Pedagógico 

X     Atas do CG  

6 
Elaborar o Projeto de Educação para a Saúde 
e Educação Sexual. 

Equipa Educação 
para a Saúde 

X     Atas do CP 

7 Elaborar o Manual de Acolhimento. Direção X     Atas de Direção  

8 
Elaborar a Carta de Qualidade dos Assistentes 
Técnicos e dos Assistentes Operacionais.  

Direção, AT e AO X     Atas de Direção  

9 
Apresentar ao MEC uma proposta de 
alteração ao contrato de autonomia. 

Direção   Prorrogado até 31.08.2020 

OO2: Promover a identidade institucional do AEP. 

10 Elaborar o guia de identidade visual.   

Direção / Equipa de 
Marketing e 
Comunicação 

X     Atas do CG 

11 
Aprovar o símbolo e logotipo, a bandeira e o 
Hino do AEP. 

 X 
  

Atas do CG 

12 
Produção e venda de merchandising do 
agrupamento (bonés, pins, tshirts), com 
recurso à criação artística dos alunos.   

 X   
 

Atas de Direção  

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

13 
Aperfeiçoar o sistema e procedimentos de 
gestão e controlo orçamental. 

Direção / Conselho 
Administrativo / 
SAE 

 x   
 CONTAB / GPV  

14 
Aperfeiçoar o sistema de aprovisionamento / 
Stocks. 

X    
 

Atas de Direção  

15 
Aperfeiçoar o setor de acompanhamento e de 
execução de projetos. 

x    
 Contabilidade  

16 
Manter atualizado o inventário e cadastro dos 
bens móveis e imóveis do AEP. 

X    
 FAMES   

17 
Organizar o arquivo do AEP nos termos da 
legislação em vigor. 

 X   
 Organização do arquivo  

18 

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). 

  X   ---- 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

19 
Atualizar o Manual de Procedimentos dos 
SAE. 

Direção / Conselho 
Administrativo / 
SAE 

X     Atas de Direção  

20 Atualizar o Manual de Procedimentos do ASE. X     Atas de Direção  

21 
Atualizar o Regulamento do Sistema de 
Controlo Interno (RSCI). 

X     Atas do CA 

22 
Apresentar anualmente o Balanço Social do 
AEP. 

X     Documentos do BS 

23 
Atualizar anualmente o Regulamento de 
Propinas, Taxas e Emolumentos. 

X     Atas do CA 

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 

Direção / Conselho 
Pedagógico / 
Equipa de 
Avaliação Interna 

X     Atas do CP 

25 Fazer um diagnóstico do AEP (Modelo CAF). X     Relatório CAF  

26 
Preparação do modelo de monitorização (por 
períodos letivos) do Contrato de Autonomia, 
Projeto Educativo, Resultados Escolares. 

X     Folha de monitorização 

27 
Monitorizar, por períodos letivos, o grau de 
execução do Contrato de Autonomia 
(Benchmarking Interno). 

X    
Relatório Anual de 
Progresso do CA 

28 

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    
 Relatório Anuais (PE, CA. 
PAA) 

29 
Acompanhar a Avaliação da Biblioteca 

Escolar. 
 X  

   Anexo A1  

30 

Implementar o Plano de Ações de Melhoria 
Integrado do AEP - Formalização e 
Desenvolvimento do PAM. 

 X 
 

  
Aprovado em reunião de 
CP no dia 19/03/2019 

31 

Implementar o Modelo de Análise de Sala de 
Aula - Preparação da implementação da 
Framework. 

X  
 

  
Relatório Anual de 
Progresso do CA 

32 

Análise dos Resultados da Autoavaliação do 
Agrupamento (avaliação da eficácia dos 
Planos de Ação de Melhoria). 

X     

Plano de Ação de Melhoria 
Aprovado em reunião de 
CP no19.03.2019 

33 

Apresentação dos Resultados e Estratégias à 
Comunidade Escolar e Prestação de Contas - 
Seminário para PD, PND, Alunos e Pais/E.E. 

X      Página WEB do AEP 

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. 

34 
Nomear equipa responsável pela Informação, 
Comunicação e Imagem. 

Direção X     Atas do CP 

35 Manter atualizado o portal do AEP. 
Equipa de 
Marketing e 
Comunicação 

 X     Página WEB  

36 
Divulgar as atividades desenvolvidas no 
âmbito do PAA nos órgãos de comunicação 
social. 

Direção X     
 E-mails / Dossier de 

imprensa  

37 
Estabelecer como prioritária a comunicação 
eletrónica com os encarregados de educação. 

Direção X     
 DT / Plataforma E-
shooling  / Plataforma E-
community. 

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    
 Moopies / material 

gráfico  
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

39 
Participar em feiras de divulgação e 
orientação vocacional de âmbito local e 
regional. 

SPO 
Departamentos 

X     
 Atas Departamento / 

Relatório PAA  

40 
Elaborar folhetos promocionais e outras 
formas de publicitação da Oferta Educativa do 
AEP. 

Equipa de 
Marketing e 
Comunicação / 
Direção 

 X     Folhetos  

41 
Divulgar na página WEB, rádio e imprensa 
local a oferta formativa do AEP. 

 X    
Página web / Dossier de 
imprensa  /  

OO2: Melhorar a participação e o envolvimento dos EE e dos alunos na vida escolar. 

42 

Promover a semana de divulgação e 
orientação vocacional dirigida a alunos do 4º 
e 9º ano do AEP e de outras escolas do 
Concelho de Pombal. 

SPO 
Departamentos 

 X    
Atas Departamento / 
Relatório PAA 

43 
Desenvolver atividades de divulgação e 
sensibilização para os alunos do 1º ciclo e JI 
pertencentes ao AEP. 

Direção 
Departamentos 

 X     Relatório do PAA  

Melhorar a participação e o envolvimento dos EE e 
dos alunos na vida escolar 

Direção / 
Coordenadores de 
Estabelecimento 

  

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. 

 X    Atas de direção  

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). 

 X    
Pasta EE/DT/JF 
Atas de direção 

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. 
Atas de direção 

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 

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. 

Equipa Avaliação 
Interna / Equipa TIC 

 X 
  

Atas CP / Relatório CAF 

49 

Estimular a participação no processo de 
melhoria do PND, através da apresentação de 
propostas de melhoria para o funcionamento 
da estrutura ou serviço. 

Direção  X   
 

 Pasta Registo de 

Sugestões  

50 

Realizar reuniões periódicas com os 
Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos 
e Técnicos Superiores para delinear ações de 
melhoria. 

Direção  X   
  Pasta de AO/AT   
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

OO4: Melhorar a qualidade dos espaços escolares e do serviço prestado. 

51 
Investir em equipamentos pedagógicos para 
os laboratórios/salas específicas. 

ME    X 
 

---  

52 
Melhorar as condições físicas do Centro de 
Ocupação de Jovens (COJ). 

Direção   
 

 X 
Realizada a orçamentação. 
Aguarda autorização do 
Conselho Administrativo 

Promover junto do ME e da autarquia a urgência de 
serem realizadas obras no edifício da EB Marquês de 
Pombal: 

ME / Direção / 
Município de 
Pombal 

  

53 
Melhorar as condições físicas da unidade de 
multideficiência e surdo-cegueira; 

X     
Obra Concluída em Agosto 
de 2017 

54 
Recuperação, tratamento, impermeabilização 
dos telhados; 

   X  
Realizada a orçamentação. 
Aguarda autorização do 
ME   

55 
Pintura e impermeabilização do bloco onde 
se situa o pavilhão; 

X     
Obra de requalificação do 
pavilhão, concluída em 
Janeiro de 2017  

56 
Colocar um piso adequado no campo 
exterior. 

  X      

57 
Melhorar os espaços letivos de ensino e 
aprendizagem formal da EB Marquês de 
Pombal. 

    X Atas do CA 

58 
Suprimir falhas nos equipamentos 
tecnológicos (projetores multimédia, quadros 
interativos, ligação à internet). 

Equipa TIC  X   X Suporte informático 

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

59 

Nomear um docente responsável pela 
segurança e pela supervisão do programa de 
manutenção dos equipamentos educativos e 
instalações escolares do AEP. 

Direção / 
Coordenador da 
Segurança 

X      Despacho diretor  

60 

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. 

X      Atas CP 

61 

Designar diretores de instalações 
responsáveis pelo controlo, manutenção e 
coordenação dos recursos materiais 
existentes nas salas específicas que lhe estão 
afetas. 

Direção X      Atas CP 

62 
Colaborar com o Município e Juntas de 
Freguesia na manutenção dos JI e EB1. 

Direção / 
Coordenador da 
Segurança 

 X     Registo de e-mails   

63 
Criar uma equipa de trabalho responsável 
pelo apoio e manutenção da rede informática 
afeta aos alunos (rede pedagógica). 

 X    Suporte informático  

64 
Elaborar um manual de procedimentos com a 
definição dos requisitos para a segurança da 
informação.   

  
 

X    

65 
Atualizar os Planos de Segurança dos JI, EB1 e 
EB Marquês de Pombal. 

 X 
 

  Em fase de aprovação. 

66 
Realizar simulacros tendo em vista a aferição 
das normas e procedimentos constantes nos 
Planos de Segurança dos edifícios do AEP. 

X  
  

 Atas de direção 

67 
Promover em parceria com a PSP e GNR 
ações formativas para turmas e/ou alunos 
problemáticos. 

X   
 

Relatório / PAA / Atas 
Direção  
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

68 
Efetuar um controlo rigoroso das entradas e 
saídas de alunos e utentes nos espaços 
escolares. 

Assistentes 
Operacionais 

X   
 

Procedimentos de 
segurança  

69 

Promover a cooperação com os B. V. de 
Pombal, Autarquia, Forças de Segurança, e 
outros agentes, para o desenvolvimento de 
ações que contribuam para a melhoria da 
segurança. 

Direção  X   
 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    
 Relatório PAA / Relatório 

Conta de Gerência   

71 
Monitorizar mensalmente os consumos de 
água e energia. 

Coordenador da 
Segurança / 
Assistentes 
Operacionais 

X    
 Relatório Conta Gerência 

/ registos  

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)  

OO7: Zelar pela conservação e limpeza dos espaços escolares. 

73 
Elaborar Spots audiovisuais e materiais de 
divulgação sobre a necessidade de respeitar 
as instalações. 

Direção / 
Departamentos 
curriculares / 
Coordenadores de 
estabelecimento 

X    Spots / Relatório PAA  

74 

Dinamizar ações de sensibilização sobre a 
necessidade de utilizar os caixotes do lixo e 
manter uma correta postura nos espaços de 
convívio. 

X     Spots / Relatório PAA  

75 
Promover ações de limpeza dos vários 
espaços escolares realizadas por alunos e 
assistentes operacionais. 

X     Projeto Escola Limpa   

76 

Sensibilizar para a manutenção das condições 
de limpeza e higiene das casas de banho, 
balneários e restantes espaços interiores e 
exteriores. 

X    Spots / Relatório PAA  

77 
Incentivar os professores a exercerem um 
maior controlo na conservação e limpeza da 
sala de aula. 

X    
 E-mails / registos de 
reuniões 

OE3. Promover uma Cultura Organizacional de Autonomia 

OO1: Promover hábitos de trabalho colaborativo entre pares, estabelecendo práticas de monitorização regular do 
trabalho desenvolvido. 

78 

Apresentar anualmente, por cada 

departamento, pelo menos uma prática, 

experiência ou projeto que tenha contribuído 

significativamente para a melhoria da 

qualidade do serviço educativo e para o 

reconhecimento público do AEP. 

Departamentos  X    

Manual das Boas Práticas 

Comunicação em Cartaz - 
II Seminário Nacional do 
PNPSE 

79 
Utilizar horas da CNL de estabelecimento para 
sessões de trabalho conjunto semanal / 
quinzenal. 

Direção X      Documento de OAL 

80 
Promover reuniões periódicas com os 
Coordenadores de estabelecimento (CE). 

Direção X     Atas das reuniões  

Melhorar o trabalho colaborativo na educação Pré-
escolar 

    

81 
Em departamento planificar os conteúdos e as 
atividades a desenvolver em cada 
turma/grupo; Departamentos 

curriculares 

X    
 Atas de departamento do 
1ºCEB  

82 
Elaborar uma planificação mensal comum 
estruturada a partir dos conteúdos/objetivos 
a atingir por ano (3, 4 e 5 anos). 

X    
Atas de departamento de 
Educação Pré-escolar  
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências 

Sim Não 

83 

Desenvolver um trabalho de equipa em 
parceria com os pais, tendo como objetivo 
melhorar os comportamentos e a 
concentração das crianças. 

Departamentos 
curriculares 

X     
Mapa de atividade 
/Assembleias de Pais 
(EPIS) 

84 
Dar continuidade à valorização das boas 
experiências e à promoção das práticas 
colaborativas entre os docentes do 1º ciclo. 

X    
 Atas de departamento do 
1ºCEB  

Melhorar a articulação do trabalho desenvolvido 
entre educadoras / docentes do pré-escolar, 1º, 2º e 
3º ciclo: 

 
  

85 

Promover reuniões de trabalho para clarificar 
o que é importante ensinar / aprender, para 
diagnosticar as competências / aprendizagens 
nucleares e essenciais a desenvolver pelos 
alunos. 

Departamentos 
curriculares 

X    
 

 Sumários articulação 
curricular / Atas dos 
Conselhos de Turma / Doc. 
Regras e Comportamentos 
da Educação Pré-escolar / 
Relatório PAA/Relatórios 
Produzidos na Articulação 
Vertical / Atas do 
Conselho Pedagógico 

Promover reuniões de articulação nas 
disciplinas de Português, Matemática e outras 
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. 

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. 

86 

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. 
·   Nas modalidades de apoio a prestar aos 
alunos. 
·   No reforço e articulação entre o professor 
titular / da disciplina e os professores do 
apoio. 

Conselho 

Pedagógico / 

Departamentos 
 X    

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

AC  

87 
Implementar um modelo de supervisão 
colaborativa como forma de desenvolvimento 
profissional dos docentes. 

 Docentes do 1º, 
2º e 3º ciclo 

X    

 Atas do CP / Documento 
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. 

Direção / 
Conselho 
Pedagógico / 
Departamentos / 
Coordenadores 
dos Clubes e 
Projetos 

X    Relatório PAA / Clubes  

89 
Apresentação de candidaturas a projetos no 
âmbito do Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida (Erasmus+).  

X     DEMOKLEOS 2015-18  
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências 

Sim Não 

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

90 

Elaborar o Plano de Formação do PD e PND 
de acordo com as metas definidas no Projeto 
Educativo e as necessidades de 
desenvolvimento profissional. 

Conselho 
Pedagógico 

X      Atas do CP 

91 
Promover ações de formação, que potenciem 
o alinhamento dos RH com a Missão, a Visão 
e os Valores do agrupamento. 

Direção, 
CENFORMAZ 

 X  
  

 Execução do Plano de 
Formação do 
CENFORMAZ / Ações de 
curta duração 
organizadas pelo AEP 

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

92 

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. 

Direção 

X    Pasta de Atividades  

93 
Promover convívios e atividades culturais / 
recreativas que envolvam o PD e PND a inserir 
no PAA. 

X     Relatório do PAA  

94 
Promover uma gestão de proximidade com os 
coordenadores de estabelecimento. 

X     Atas  

95 
Promover o envolvimento das Associações de 
Pais nas atividades do agrupamento e do PAA. 

X     PAA/Atas de direção 

 

E2: PRÁTICA PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS 

 

OE4. Formar Cidadãos Conscientes e Participativos na Sociedade 

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências 

Sim Não 

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

96 

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). 

Direção  X    
PAE 2016/2010 /Ata do 
CGT /Relatório Anual 
PAE /  Atas CP 

97 
Promover formação de professores para 
aquisição de competências para a resolução 
de problemas de indisciplina na sala de aula. 

Direção / 
CENFORMAZ 

 X 
 

 
Plano Formação 
CENFORMAZ / Registos 
de reuniões com DT  

98 Criar o Gabinete Disciplinar do Aluno (GDA) Diretor X     Atas CP 

OO2: Sensibilizar os alunos para os valores matriciais do AEP. 

99 

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. 

Direção / 
Departamentos 
Curriculares 

X     Relatório PAA  

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

Coordenadores dos 
clubes e projetos. / 
Diretores de Turma  

X     Relatório PAA  

101 

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

Associação de 
estudantes 

X    
 Participação na 
divulgação do 
Orçamento participativo 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências 

Sim Não 
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. 

102 

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 
violência, indisciplina, direitos humanos, 
afetos, autoestima, Bullying, hábitos de 
consumo e dependências, Alimentação, 
higiene e saúde, Segurança 

Direção / 
Departamentos / 
GAAF /Equipa da 
Educação para a 
Saúde 

X    
 PAE 2016/2010 /ATA 
CGT 

103 

No âmbito da educação para a saúde e 
educação sexual, organizar para os alunos, 
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. 

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    
 Conselhos de Pais no 
1CEB (EPIS) / Atas de 
Direção 

105 
Envolver a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação na articulação escola-família. 

Associação de Pais 
de Pombal / Direção 
/ Município de 
Pombal 

X    
Atas de Direção / 
relatório PAA 

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. 

106 

Definir referenciais para os resultados 
escolares dos alunos de acordo com as metas 
traçadas no Projeto Educativo do AEP e no 
Contrato de Autonomia. 

Direção / 
Departamentos 
Curriculares 

X      Projeto Educativo 

107 

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. 

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

 X   
 

PAE 2016/2010 /Ata CGT 

108 

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. 

Direção  X    
 PAE 2016/2010 / Ata 
CGT 

109 

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. 

Departamento 
curricular do 1º ciclo 

X    
 Atas Departamento 1º 
Ciclo  

110 
Criar oficinas de estudo no final do período 
diário de aulas para os alunos do 2º e 3º CEB. 

Direção  X     Documento de OAL  

111 

Promover um programa alargado de mediação 

entre o AEP e a comunidade cigana. (Aceita! 

Inclui!) 

Município de Pombal 
/ Direção 

X    

 PAE 2016/2010 /ATA 
CGT / Programa 

Escolhas   
  



Avaliação do Projeto Educativo 
 

REL DIRE 0030 00 Página 40 

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências 

Sim Não 

112 

Dar continuidade à oferta formativa do Ensino 

Artístico Especializado de música, em parceria 

com o Conservatório de Música David Sousa, 

no 2º e 3º CEB. 

Direção / 
Conservatório David 
Sousa 

X     Oferta Formativa  

113 

No 9º ano do ensino básico: 

Dar continuidade às aulas de apoio, no 9º ano 

nas disciplinas com exame a nível nacional. 

Direção x      Documento de OAL  

114 

Generalização da elaboração de testes com 

tipologia idêntica à das provas realizadas a 

nível nacional. - Utilização de critérios de 

correção dos testes a nível de escola 

semelhantes aos seguidos nas provas a nível 

nacional. 

Departamentos 

Curriculares  
x     Atas de Departamento  

115 

No 2º e 3º CEB, promover o trabalho diário do 

aluno introduzindo nos critérios de avaliação, 

com ponderação a definir por cada 

departamento, as questões-aula com a 

obrigatoriedade de serem entregues para 

classificação na aula onde são aplicadas. 

Departamentos 

curriculares 
X    

  Critérios de Avaliação  

116 

Definir uma agenda pedagógica para os 

coordenadores de departamento (ex.: 

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) 

Direção X     
Agenda Coordenadores de 

Departamento  

117 
Estabelecer um programa de orientação 
vocacional, para alunos do 3ºciclo com duas 
ou mais repetências. 

SPO  X   
 

 Atas dos Conselhos de 

Turma   

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

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

Conselho Pedagógico / 
Departamentos 
Curriculares 

  X  

119 

Dotar a totalidade das salas de aula do 1º CEB 
de equipamentos tecnológicos que 
promovam a inovação (quadros interativos e 
tablets). 

Município de Pombal     X 
 Todas as salas do 1CEB 
estão equipadas com 
quadros interativos. 

120 

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. 

Direção   X    -- 

121 

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. 

Direção   
 

X   -- 

122 
Formar, em contexto educativo, os alunos 
para utilização autónoma dos recursos 
disponíveis. 

Docentes de 
informática 

X  
  

 Atas Direção 

123 

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. 

Direção / Cenformaz   X 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidência  

Sim Não 

OO3: Melhorar a taxa de conclusão nos cursos Científico-Humanísticos e nos cursos Profissionais. 

124 

Desenvolver mecanismos de feedback entre 
os intervenientes no processo educativo na 
sala de aula (FRAMEWORK de 
desenvolvimento pedagógico). 

Equipa do SAI / 
Another Step 

X  
 

  
Relatório de PCA, atas 
do CP 

Dar continuidade ao projeto de diferenciação 
pedagógica que tem como objetivo: 

Departamentos 
Curriculares 

  

125 
Desenvolver práticas de ensino inovadoras e a 
conceção de atividades e materiais 
pedagógicos. 

    X 
 Manual de Boas Práticas 
Aplicadas / Observação 
Naturalista de Aulas 

126 

Desenvolver tutorias on-line como uma das 
medidas de apoio à melhoria das 
aprendizagens e de combate ao insucesso 
escolar. 

Professores X     
 Plataforma Moodle / 

Outras  

127 

Proporcionar aos alunos a possibilidade de 
frequentar três níveis de apoio, (N1 para 
alunos com falta de pré-requisitos), N2 
(alunos com alguma dificuldade) e N3 (alunos 
com elevadas capacidades de aprendizagem). 

Conselho 
Pedagógico 

X      Documento de OAL  

128 
Dinamizar gabinetes de dúvidas para 
esclarecimento de dúvidas. 

X      Documento de OAL  

129 
Aulas de apoio no ano terminal das disciplinas 
com exame a nível nacional. 

X      Documento de OAL  

130 

Na organização dos horários das turmas, 
sempre que possível, deve procurar-se 
estabelecer 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. 

X      Documento de OAL  

131 

Dar a conhecer aos jovens o leque de 
oportunidades profissionais geradas pelos 
cursos de nível secundário de dupla 
certificação. 

Conselho 
Pedagógico / SPO 

X    
 Projeto Valorizar o 
Ensino Profissional / Atas 
do CP 

132 
Estabelecer um programa de orientação 
vocacional, para alunos do 10º ano. 

SPO X    
 Atas dos CT / Relatório 
Anual de PCA 

133 

Implementar 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. 

Diretores de 
Turma / GAAF / 
SPO 

X    
 Atas e registos do GAAF 
e SPO 

134 

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

Diretores de 
Turma  

X    
Atas e registos do GAAF 
e SPO 

Promover o sucesso dos cursos profissionais: 
Departamentos 
Curriculares 

  

135 
Avaliação diagnóstica e formativa, de forma a 
detetar, o mais cedo possível, dificuldades. 

X     
 Testes / Atas 
Departamento 

136 

Identificar e monitorizar as dificuldades de 
aprendizagem ou outras necessidades dos 
alunos que impliquem a individualização da 
intervenção pedagógica, psicológica e 
socioeducativa. 

Diretores de 
Turma 

X      Atas CT 

137 
Implementar modalidades de apoio educativo 
que correspondam às efetivas necessidades 
dos alunos. 

X      Atas CT 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidência  

Sim Não 

138 

Desenvolver projetos / atividades 

interdisciplinares nos domínios técnicos de 

cada curso; 

Conselho 

Pedagógico / SPO 

X    

Projeto Valorizar o Ensino 

Profissional / Atas do CP  

139 

Incentivar a pesquisa com rigor e sentido 

crítico, fomentando a produção pessoal e 

original de trabalhos. 

X    

140 
Responsabilizar os alunos pelo cumprimento 

de prazos e regras. 
X    

141 Valorizar a inovação e o empreendedorismo. X    

142 

Desenvolver um programa, a dinamizar pelo 

SPO, no 10º ano destinado a desenvolver as 

competências sociais dos alunos no âmbito da 

sala de aula / espaço escolar, trabalhando 

atitudes, comportamentos e métodos de estudo 

X    

Apostar na qualidade dos cursos profissionais:   

143 

Organizar Workshops para formandos e 

formadores: motivacionais, sucesso educativo, 

empregabilidade, métodos de estudo, etc. 

X    

Projeto Valorizar o Ensino 

Profissional / Atas do CP  144 

Estabelecer parcerias com universidades e 

institutos politécnicos, dando a conhecer aos 

formandos as várias opções de prosseguimento 

de estudos; 

X    

145 

Desenvolver capacidades de autoeficácia na 

procura de emprego e na procura de novas 

oportunidades de qualificação. 

X    

146 

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. 

Conselho 

Pedagógico / 

Centro Qualifica / 

SPO 

    X 

Projeto Valorizar o Ensino 
Profissional / Atas do CP / 
Candidatura ao programa 
Erasmus + 

OO4: Promover o mérito e a excelência. 

147 

Publicar anualmente, em formato digital, o 

livro dos talentos que valoriza e distingue os 

alunos que evidenciaram valor e excelência no 

domínio literário, desportivo, artístico e 

científico. 
Direção 

X     Livro /CD Talentos  

148 

Distinguir anualmente os alunos de que fazem 

parte do quadro de Honra e de Mérito e da 

Menção a Melhor Turma. 

X    
 Quadros / Página WEB / 

Relatório PAA  

OO5: Coordenar as atividades de avaliação/intervenção tendo em vista o desenvolvimento integral e sucesso dos 
alunos cujas NEE requerem apoio especializado. 

149 

Fazer o despiste e caracterização/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. 

EMAEI 

X      Atas CT 

150 

Esclarecer os encarregados de educação sobre 
a forma como se processam os apoios 
prestados às diversas disciplinas ou áreas 
curriculares específicas, pelos respetivos 
docentes. 

X    
 Registo de atendimento 

aos EE  

151 
Incentivar a participação dos alunos nas 
atividades extracurriculares (desporto escolar, 
clubes e outros). 

X     Atas de CT 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidência  

Sim Não 

152 
Criar oficinas para o desenvolvimento de 
competências práticas dos alunos com CEI 
(Currículo Específico Individual). 

Serviços Técnico 
Pedagógicos 

X     Plano Ação STP / Projeto CEI  

153 

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

X    
 Plano Ação STP / Registo de 
avaliação trimestrais dos 
alunos 

154 

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

X    Plano Ação STP  

155 
Dinamizar ações de informação/sensibilização 
para a comunidade escolar. 

X    
Plano Ação STP / Relatório 
do PAA 

156 

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

X    
Plano Ação STP / Relatórios 
Educação Especial 

OO6: Apostar na qualificação e formação ao longo da vida. 
 Promover o bom funcionamento do Centro Qualifica 
nas seguintes atividades: 

Direção / Equipa 
do Centro 
Qualifica 

  

157 

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. 

X    
  Metas estabelecidas com a 
ANQEP - Plataforma SIGO 

158 
Desenvolvimento de processos de RVCC 
(vertente escolar) 

X    

159 
Implementação de dispositivos de informação, 
orientação e divulgação (procura/oferta de 
soluções formativas) 

X    
 Relatório Anual ANQEP / 
Página WEB  

160 
Estabelecimento de parcerias / protocolos com 
entidades locais e regionais. 

X    
Relatório Anual ANQEP / 
Página WEB  
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E3: IDENTIDADE LOCAL E GLOBAL 
 

OE6. Promover Atividades e Parcerias, Locais e com Escolas Europeias  

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidência 

Sim Não 

OO1: Desenvolver parcerias e redes com outras organizações nacionais e europeias. 

Desenvolver parcerias e redes com outras 
organizações nacionais e europeias. Direção / Núcleo 

de Projetos e 
Atividades / 
NOFDC 

  

161 

Estabelecer relações de parceria e protocolos 
com entidades e instituições nacionais e 
transnacionais de forma a favorecer o 
intercâmbio de saberes e aprendizagens. 

X    
 Protocolos / Rede Maior 
Empregabilidade / Pagina 
WEB  

162 

Cooperar 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 

Direção X     Atas CME / CLAS /NLI 

163 

Concretizar e articular estratégias de 
prevenção e de intervenção em parceria com 
outras instituições comunitárias em várias 
vertentes educativas: saúde, problemas de 
aprendizagem, comportamentos de risco, 
integração social e profissional, ambiente e 
outras. 

Direção / 
Estruturas 
intermédias 

X     Relatório do PAA  

164 
Manter a parceria com a APRAP (Associação 
de Pensionistas Reformados e Aposentados 
de Pombal) no curso da Universidade Sénior. 

Direção X      Atas direção  

165 
Aprofundar o desenvolvimento de Projetos e 
Parcerias com escolas Europeias. 

Direção / Núcleo 
de Projetos e 
Atividades 

 X   
  PAA / Atas CP   

OO2: Promover reuniões periódicas com os parceiros locais 

166 
Promover reuniões periódicas com os 
parceiros locais 

Direção X     Atas/Registos  

167 
Promover reuniões periódicas com os 
Presidentes de Junta de Freguesia (PJF). 

Direção X     Atas direção  

168 Promover reuniões periódicas com a CPCJ. Direção / GAAF X     Atas direção  
OO3: Promover uma relação bilateral escola-meio 

176 
Promover workshops /debates /palestras 
/conferências sobre temas da educação. 

Direção X    
 Relatório PAA / Atas 

direção / Atas CP 

177 

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

Direção / 
Associação de Pais 
de Pombal 

X    
 Atas direção / Relatório 
PAA 

178 
Promover a participação dos encarregados 
de educação em projetos, atividades da 
escola/turma. 

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

X    
 Atas direção / Relatório 

PAA  

179 
Facultar à comunidade a utilização/aluguer 
de espaços. 

Direção X     Protocolos  

 
Ação executada     Ação em execução   Ação por executar   

 
Siglas 
CG – Conselho Geral; REA – Regulamento Específico; CA – Conselho Administrativo; BS – Balanço Social; PCA – relatório de Progressão do 
Contrato de Autonomia; OAL – Documento de Organização do Ano Letivo; CT – Conselho de Turma; AC – Articulação curricular; GAAF – Gabinete 
de Apoio ao Aluno e à Família; SPO – Serviços de Psicologia e Orientação; STP – Serviços Técnico-pedagógicos; NOFDC – Núcleo de Ofertas 
Formativas de Dupla Certificação. 
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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. 

 Relatório CAF. 
 
Emitido parecer favorável, por unanimidade, na reunião de Conselho Pedagógico realizada no dia 
8 de outubro de 2018. 
 
Pombal, Agrupamento de Escolas de Pombal, 8 de outubro de 2019 

 
O Diretor 

 
 

_________________________________ 
(Fernando Augusto Quaresma Mota) 

 

Submeta-se à apreciação pelo Conselho Geral. 
 
Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 30 de outubro de 2019. 

 
 

A Presidente do Conselho Geral 
 
 

________________________________________ 
(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira) 
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A1 - RELATÓRIO-SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (RBE) 
 
A1.1 Ano Letivo 2016/17 
 
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. Currículo, literacias e aprendizagem 
B. Leitura e literacia 
C. Projetos e parcerias e atividades de abertura à comunidade 
D. 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.  
 

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. 
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 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.  

 
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 3,75 

EB MP 3,5 

EB Pombal 3,75 

 



Avaliação do Projeto Educativo 
 

REL DIRE 0030 00 Página 49 

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 3,75 

EB MP 3,75 

EB Pombal 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 3,33 

EB MP 3,33 

EB Pombal 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 3,75 

EB MP 3,75 

EB Pombal 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. 
 
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).  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbe.min-edu.pt/si/avaliacaoBiblioteca/pdf.jsp
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A1.2 Ano Letivo 2018/19 
 

 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
           Figura n.º 1 – Etapas do ciclo de avaliação 

 

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: 
 

 
Figura n.º 2 – Domínios de avaliação 
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A avaliação resulta da aplicação de questionários disponibilizados pela RBE a discentes, docentes, 
à direção e a pais/encarregados de educação: 

 

Definição da amostra: 
Total de inquiridos por estabelecimento objeto de avaliação 

EB de Pombal EB Marquês de Pombal ES de Pombal 

Alunos (+ de 10%)  26 133 169* 

Docentes (+ de 20%)  4  12 31 

Direção (1 elemento) 1 1 1 

Pais/Encarregados de Educação (+ de 10%) 12 19 11* 

            
*Não perfaz total da amostra por dificuldade na obtenção de resposta 

 

Perfis de desempenho 
 
A- Currículo, literacias e aprendizagem 

 

 2016-17 2018-19 

Escola Secundária de Pombal 3,75 3,75 

Escola Básica Marquês de Pombal 3,50 3,00 

Escola Básica de Pombal 3,75 3,00 

 4,00   3,003 

Nível 3: A ação da BE 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. 

 
B- Leitura e literacias  

 
 2016-17 2018-19 

ES de Pombal 3,75 3,75 

EB Marquês de Pombal 3,75 3,75 

EB de Pombal 4,00 4 

 4 4 

 
Nível 4: 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  

 
 2016-17 2018-19 

ES de Pombal 3,33 3,33 

EB Marquês de Pombal 3,33 3,33 

EB de Pombal 3,33 3,33 

 3,33 3,33 

 
Nível 3: A ação da BE 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 
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D - Gestão da Biblioteca Escolar 
 

 2016-17 2018-19 

ES de Pombal 3,75 3,75 

EB Marquês de Pombal 3,75 3,25 

EB de Pombal 3,50 3,75 

 4 4 

 
Nível 4: 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. 
 
Média Global 
 

 2016-17 2018-19 

ES de Pombal 3,65 3,65 

EB Marquês de Pombal 3,58 3,33 

EB de Pombal 3,65 3,52 

 3,63 3,50 

                                                                         
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”  
 
Fatores internos e externos com influência nos resultados da avaliação: 
 
1) Dificuldades na obtenção da amostra e sua representatividade (apesar de reiteradas 
solicitações no Conselho Pedagógico, via mail e presencialmente): 

 Alunos: apurou-se a amostra necessária mas os resultados não contemplam respostas de 
turmas que mais colaboraram em atividades promovidas pela BE (8º anos, cursos profissionais 
que beneficiaram de formação em Literacia da Informação (TIIGR) ou ainda turmas envolvidas, 
posteriormente à recolha de dados, em atividades do Cientificamente Provável ou do DivArt 
City). 

 Encarregados de educação: falta de amostra representativa. Repercute-se imediatamente no 
Domínio C, que apresenta os valores menos elevados. 

 A nível do 1º Ciclo, a avaliação recaiu apenas sobre a Escola Básica de Pombal, não tendo sido 
possível contemplar a Escola Básica Conde Castelo Melhor por não estar integrada na Rede de 
Bibliotecas. 

 
2) Projetos e parcerias 
 
Este domínio tem 2 indicadores (C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e 
externa; C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias), cada um 
com vários fatores  alvo de avaliação: 
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1. Enriquecimento das experiências de socialização e de formação dos alunos  4 

2. Melhoria da qualidade dos serviços e da gestão sustentável dos recursos 3 

3. Incremento da participação dos pais, encarregados de educação, famílias e outros parceiros nas atividades 
da biblioteca e da escola 

2 

4. Aumento da visibilidade, credibilidade e projeção local e social da biblioteca escolar 4 

 
Se o nível atribuído nos pontos 1 e 4 foi  4, já o nível atribuído nos outros dois pontos foi inferior, 
baixando a média.  
 
Nível 2, no ponto 3: apesar dos pais e famílias terem sido formalmente convidados a participar em 
atividades, não foi possível envolvê-los. O horário laboral e familiar não é compatível com o da 
escola. 
 
Nível 3, no ponto 2: destacamos fatores tais como, na Escola Básica de Pombal, a ausência por 
baixa de funcionários afetos à BE, condicionando o serviço de empréstimo; parte de fundo 
documental em falta, retido na Biblioteca Municipal desde o início do ano letivo de 2017, escassez 
que comprometeu a qualidade dos serviços e da gestão sustentável dos recursos. 
 
Por outro lado, quando se atingiu um patamar elevado (ciclo avaliativo anterior) é mais difícil de 
elevar (e mesmo manter) o nível. 
 
Em suma, registam-se fatores e especificidades que não dependem exclusivamente do professor 
bibliotecário e que condicionam a média.  
 
Pontos fortes identificados 
 
A- Currículo, literacias e aprendizagem 

 

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

 Formação de alunos (Literacia da Informação; Literacia Financeira), de docentes (BiblioNet, Tic 
à la Carte) e de Assistentes Operacionais (tratamento documental e uso do catálogo coletivo).  

 
B- Leitura e literacias  

 

 Desenvolvimento de estratégias e atividades de leitura e incremento do acesso e 
envolvimento dos alunos em práticas de leitura (Concursos de leitura, Encontro com 
Escritores, Feira do Livro, Turbilhão de Poesia, Semana da Leitura, Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar (MIBE). 

 Difusão das orientações do Plano Nacional de Leitura (PNL) e da Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE). 

 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(s) 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 

 Promoção de parcerias (Banco de Portugal, Município de Pombal, Centro de Saúde de Pombal, 
Rádios Locais,…) e envolvimento em projetos (aLer+ 2027, Movimento 14-20 a Ler, Ajudaris, 
Põe a tua Terra nos Píncaros, participação em concursos promovidos pelo PNL e RBE (Concurso 
Nacional de Leitura, Faça Lá um Poema; Miúdos a Votos…), pelo Banco de Portugal, …) 

 Parcerias com Unidades de Ensino Superior: Programa Cientificamente Provável (ESTESC; IPL; 
CFE-Centro de Ecologia Funcional; CIBB…). 

 Participação em projetos de âmbito regional, nacional e internacional 

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

 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.  

 
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.  

 Sistema informatizado (Biblionet): coleção impressa e digital e cartão concelhio (estendido a 
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.  
 
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. 
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A2 – PLANO DE MELHORIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES – RELATÓRIO FINAL 

 
A. Currículo literacias e aprendizagem 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS ESP EB MP EB 

Realizar trabalho colaborativo com, pelo menos, dois departamentos, em atividades 
de caráter curricular que contribuam para as aprendizagens e consolidação de 
conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

 > 100%  

Envolver, dentro do possível, os docentes de um conselho de turma num tema/ 
trabalho transversal sustentado pelo referencial "Aprender com a BE". 

 0-25%  

Desenvolver trabalho articulado com alguns docentes de, pelo menos, dois 
departamentos curriculares, no âmbito da literacia dos média e da informação. 

 
100% 

> 100%  

Divulgação do Referencial Aprender com a BE junto de mais de 50% dos docentes e 
utilização do mesmo por, pelo menos, docentes de 3 departamentos curriculares. 

50% 
100% 

  

Aumento em 10% do número de docentes e de alunos que referem ter participado 
em ações promotoras do uso da informação, dos media e das tecnologias, bem 
como na aplicação de recursos digitais. 

51%-75%   

Rentabilização do espaço e dos recursos da BE, integrando-os nas atividades letivas 
dos docentes, nas AEC, nos SAE e no ATL, quer estas atividades sejam realizadas 
em parceria com a BE ou de forma autónoma. 

  51%-75% 

Desenvolvimento de ações promotoras do uso da informação, dos media e das 
tecnologias em cooperação com as docentes. 

  51%-75% 

Produção de materiais de apoio às diferentes atividades de promoção das literacias.   51%-75% 

Realização, de forma mais sistemática, de reuniões de articulação com as docentes.   76%-100% 

Número total de ações propostas. 11 8 9 

Número total de ações implementadas com sucesso. 8 6 6 

 

B. Leitura e literacia 
 

RESULTADOS ESPERADOS ESP EB MP EB 
Adquirir 12 dispositivos móveis, para responder à novas necessidades e experiências 
tecnológicas de leitura.  0%  

Garantir a adesão de turmas do 3.º CEB ao projeto "Sacolas de Leitura".  75%  

Envolver alunos do 2.º e 3.º CEB em iniciativas, atividades e projetos escolares, 
municipais, regionais ou nacionais de promoção de competências leitoras e de 
hábitos de leitura. 

 > 100%  

Desenvolvimento de estratégias e de atividades de leitura mais diversificadas. 

 As atividades de leitura mediada por dispositivos eletrónicos e a leitura em 
ambientes digitais devem estender-se a, pelo menos 20% das turmas. 76% - 100%   

 Aumento do  envolvimento  dos alunos  em práticas  leitoras  e ligadas  à escrita: 
abranger,  pelo  menos  60%  das  turmas  nos  projetos  “Aler+”  e  “Leituras  que 
Unem” 

51%-75%   

 Aumento da visibilidade das ações e dos materiais produzidos (1% relativamente 
ao valor da anterior avaliação) 

51%-75%   

 Desenvolver pelo menos 2 estratégias que motivem alunos resistentes à leitura 100%   

 Colocar abaixo dos 42% do nível de insatisfação dos utilizadores, relativamente 
aos recursos (equipamentos digitais, fundo documental e mobiliário) 

26%-50%   

 Desenvolvimento de estratégias e de atividades de leitura mais diversificadas.   50% 

 Maior envolvimento dos alunos em práticas leitoras.   50% 

Número total de ações propostas. 9 4 2 

Número total de ações implementadas com sucesso. 7 3 1 
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C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 
 

RESULTADOS ESPERADOS ESP EB MP EB 

Envolver 10% dos pais nas atividades divulgadas, promovidas e realizadas pela BE. 26-50% 26-50%  

Potenciar uma das formas de contacto com os E.E. por parte do AEP, como forma 
de possibilitar a comunicação das atividades da BE àqueles. 

51%-
75% 

26-50%  

Envolver 10% dos pais nas atividades divulgadas, promovidas e realizadas pela BE.   100% 

Garantir a participação de alunos e docentes em, pelo menos, dois projetos 
nacionais. 

  100% 

Número total de ações propostas. 8 3 5 

Número total de ações implementadas com sucesso. 7 1 4 

 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 
 

RESULTADOS ESPERADOS ESP EB MP EB 
Adquirir 12 dispositivos móveis, para responder às novas necessidades e experiências 
tecnológicas de leitura.  

0
% 

 

Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos informáticos existentes na BE.  > 100%  

Promover a pesquisa no catálogo concelhio da RBP. > 100% > 100%  

Divulgar trimestralmente os novos recursos existentes na BE. > 100% > 100%  

Afetar, pelo menos, 500 euros anuais à BE MP para aquisição e renovação de 
fundo documental  0%  

Afetar verbas para garantir: 
 Aumentar o número de tablets/portáteis de modo a dar resposta de utilização 

a, pelo menos, uma turma, em contexto de BE/sala de aula. 
 Aumentar o investimento no fundo documental mais diversificado e adequado 

às necessidades. 
 Reparar/renovar mobiliário danificado e inoperacional no espaço BE. 

 
0% 

 
26%-50% 

 
26%-50% 

  

Comunicar com a antecipação devida as atividades a decorrer na BE.  > 100%  

Rever e atualizar toda a sinalética referente à informação em estante.  76-100%  

Atualizar a planta, fotos e atividades da BE, no sistema de informação da RBE.  > 100%  

Otimizar o acesso ao catálogo coletivo, permitindo a todos os utilizadores, através de 
dispositivos móveis e APP proceder a consulta e requisição 

50%   

Constituir uma equipa mais estável, mais alargada/diversificada, com efetivas 
competências para dar resposta às necessidades de horário bem como de 
dinâmicas de ura e outras. 

0%-25%   

Disponibilização de fundo documental em número suficiente e adequado às 
necessidades. 

  76-100% 

Aumento do número de computadores.   76-100% 

Formação da assistente operacional no âmbito da gestão da BE (arrumação, 
empréstimo, catalogação, biblionet..) 

  76-100% 

Alargamento do horário de abertura da BE com a presença de uma assistente 
operacional. 

  51%-75% 

Número total de ações propostas. 8 4 10 

Número total de ações implementadas com sucesso. 8 6* 8 

 
(*) Para além das ações propostas, foram implementadas mais duas de acordo com os resultados esperados 
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A3 – 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; 

 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: 
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 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 facto 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). 

Nesse sentido, as ações a desenvolver serão as seguintes (com a seguinte calendarização): 

Atividade Data / prevista 

CAF – Preparação 

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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A4 – PLANO DE MELHORIA ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento, designado “Plano de Melhoria|Ensino Experimental das Ciências”, 
elaborado por uma equipa de trabalho composta por sete docentes de todos os níveis de ensino, 
desde o pré-escolar ao terceiro ciclo, pretende ser uma etapa inicial da planificação de um 
conjunto de medidas, que pretendem dar respostas às fragilidades apontadas no relatório “Gestão 
do Currículo: Ensino Experimental das Ciências”, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), 
na sequência da ação inspetiva ao Agrupamento de Escolas de Pombal, entre os dias doze e 
dezasseis de março.  
 
A ação inspetiva surgiu na sequência da IGEC ter verificado que, apesar se terem verificado 
melhorias de resultados do PISA (Programme for International Student Assessment) de 2009, 
ocorreu uma desaceleração dos resultados médios no domínio das Ciências, desde 2012. Também 
se verificou, nos relatórios de atividade de “Avaliação Externa de Escolas”, que a promoção do 
trabalho prático no ensino das Ciências é frequentemente referido como uma área de melhoria 
nas diferentes escolas. Além do mais, também foi referido no relatório que os resultados de 
Portugal em Ciência, na edição de 2015 do Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) revelaram uma tendência contrária ao verificado em contexto internacional, com os 
alunos do 4.º ano a obter uma pontuação global menor em 2015 comparativamente à obtida em 
2011. Por fim, a análise dos resultados das provas de aferição de 2017 (IAVE – Instituto de 
Avaliação Educativa, IP.) permitiu evidenciar que os alunos apresentaram dificuldades em atingir 
desempenhos de acordo com o esperado nas áreas de Estudo do Meio – À Descoberta de 
Materiais e Objetos, de Ciências Naturais do 5º ano e de Ciências Naturais e Físico-Química do 8.º 
ano.  
 
A atividade, inserida no Programa de Acompanhamento da IGEC, focalizou-se  na gestão curricular 
do ensino experimental das Ciências na educação pré-escolar e no ensino básico e visou os 
seguintes objetivos: 

 Apreciar a ação educativa, incluindo o planeamento, o desenvolvimento, a avaliação dos 
resultados e a supervisão da prática pedagógica, no âmbito do ensino das Ciências; 

 Promover práticas pedagógicas e didáticas, com vista a adequar a ação educação às finalidades 
do perfil de competências dos alunos; 

 Incentivar o trabalho colaborativo e a implementação e avaliação de trabalho prático, 
laboratorial, experimental e de campo, no ensino das Ciências;  

 Promover a literacia científica, desenvolvendo intencionalmente, na sala de atividades/aula ou 
fora dela, metodologias investigativas e experimentais, numa perspetiva integrada de saberes 
e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 

 Contribuir para uma gestão mais eficaz do currículo, promovendo a articulação e a 
sequencialidade, entre os vários níveis de educação e ensino, de modo a garantir 
aprendizagens de qualidade com impacto nos resultados dos alunos; 

 Identificar boas práticas no âmbito da educação científica. 
 
No relatório elaborado e enviado para o Agrupamento de Escolas de Pombal, foram identificados 
aspetos positivos e aspetos a melhorar em cinco áreas distintas, a referir:  “Caraterização dos 
recursos”; “Planeamento curricular no âmbito das Ciências”; “Práticas pedagógicas em Ciências”; 
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“Avaliação das aprendizagens das Ciências” e “Supervisão da prática letiva e avaliação dos 
resultados em Ciências”.  
Ao grupo de trabalho que elaborou o presente documento, foi solicitado pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Pombal, uma análise detalhada do relatório e propostas de objetivos a 
atingir, metas a alcançar e atividades a desenvolver para a superação das fragilidades identificadas 
no relatório supramencionado.  
 
A versão final deste documento, que aqui se apresenta, já contempla uma reflexão feita por todos 
os docentes dos vários departamentos envolvidos, à proposta apresentada pelo grupo de 
trabalho, por forma a que este constitua um referencial de trabalho, havendo um 
comprometimento de todos na sua implementação, tendo em vista uma melhoria nas práticas 
educativas  e, consequentemente, nos níveis de literacia científica.   
  
2.  MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
 
Procedeu-se à análise pormenorizada das considerações constantes no relatório, definiram-se 
medidas que se enquadram nos módulos que a seguir se apresentam e que pretendem contribuir 
para a melhoria e desenvolvimento da literacia científica dos alunos. 
 
A equipa de trabalho procurou, para a maioria das fragilidades identificadas, propor um conjunto 
de objetivos a atingir e de metas a alcançar, respeitando as especificidades dos alunos que 
frequentam cada nível de ensino e dos departamentos envolvidos.  
Esta equipa também considerou que algumas das fragilidades identificadas só poderiam ser 
melhoradas se fossem abordadas em conjunto. Assim, propôs algumas medidas para conjuntos de 
fragilidades. 
 
3. MÓDULO A – CARATERIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 
3.1 MATERIAL E EQUIPAMENTO 
 
Objetivos a atingir: 
 

 Organizar uma área direcionada para a literacia científica-equipada com materiais diversos, 
acessíveis e de fácil manuseamento pelo grupo (Pré-escolar e 1.º ciclo); 

 Equipar as escolas e o jardim-de-infância com material necessário à realização de atividades 
experimentais; 

 Assegurar a colocação de equipamento de segurança (caixa de primeiros socorros, balde de 
areia, manta corta-fogo) em todas as salas específicas afetas ao ensino das Ciências 

 Rentabilizar a utilização dos equipamentos e materiais existentes nas escolas e jardim-de-
infância, em contexto de atividades/aulas de trabalho prático, através da partilha direta entre 
docentes e/ou da requisição de materiais e equipamentos de laboratório disponíveis 
 

Atividades a desenvolver: 
 

 Criar uma área específica para as atividades experimentais (pré-escolar/ 1.º ciclo); 

 Levantamento de necessidades para o cumprimento das atividades 
laboratoriais/experimentais;  

 Elaboração de maletas experimentais 
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 Solicitação aos coordenadores de estabelecimento/Departamento e diretores de instalações, 
informação sobre os materiais de segurança existentes nas salas do ensino das Ciências. 

 Aquisição e colocação do material de segurança em falta nas respetivas salas afetas ao ensino 
das Ciências. 

 
Metas a alcançar 
 

 Criar a área das Ciências Experimentais na(s) sala(s) de atividades/escola (pré-escolar e 1.º 
ciclo); 

 Atribuir a todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos uma sala específica/ laboratório, pelo menos uma 
aula por semana, nas disciplinas de Cências Naturais e Físico-Química. 

 Possibilitar a realização de todas as atividades experimentais em segurança. 
 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 

 Inventários atualizados. 

 Número de salas equipadas com caixa de primeiros socorros, balde de areia, manta corta-fogo 
e indicações de segurança no espaço ocupado. 

 Registos diversos (relativos à utilização autónoma da área das Ciências, às atividades 
laboratoriais/ experimentais realizadas, sumários, fotografias,…). 

 
3.2 FORMAÇÃO CONTÍNUA NO ÂMBITO DO ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS 
 
Objetivos a atingir 
 

 Incentivar os docentes à frequência de formação contínua, no âmbito da didática das Ciências, 
a fim de promover a realização de trabalho prático, sobretudo de base laboratorial, 
experimental e de campo, visando a construção de uma cultura científica nas crianças/alunos. 

 Dinamizar, internamente, a realização de sessões de trabalho, recorrendo aos docentes que 
participaram em formações na área das Ciências Experimentais, ou que tenham formação 
específica nessa área, de forma a disseminar os conhecimentos adquiridos e contribuir para a 
melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 
Atividades a desenvolver 

 Levantamento das necessidades de formação na área das Ciências Experimentais. 

 Levantamento dos docentes com formação na área das Ciências. 

 Apresentação, ao coordenador de departamento, de proposta(s) de realização de sessões de 
trabalho na área das Ciências Experimentais. 

 Realização de reuniões, por níveis/ anos de escolaridade, que visam a partilha de experiências, 
materiais e boas práticas 

 
Metas a alcançar 
 

 Frequentar, pelo menos, uma formação contínua, no âmbito da didática das Ciências (caso seja 
disponibilizada) 

 Realizar, pelo menos, uma sessão de trabalho por período, recorrendo aos docentes do 
Agrupamento 
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Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 
 

 Grelha de levantamento das necessidades de formação 

 Número de docentes inscritos/ formandos 

 Grelha de levantamento dos docentes com formação na área das Ciências Experimentais 

 Registos das experiências/ boas práticas partilhadas. 
 

4. MÓDULO B – PLANEAMENTO CURRICULAR NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS 
 
4.1 DOCUMENTOS ORIENTADORES 
 
Objetivos a atingir 
 

 Orientar a prática pedagógica pela matriz curricular para o pré-escolar, de acordo com as 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) 

 Elaborar documentos onde constam as áreas de conteúdo estipuladas nas OCEPE e o 
planeamento das atividades experimentais. 

 Adotar o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” como referencial para os 
documentos orientadores do planeamento do ensino das Ciências. 

 Dinamizar projetos/ atividades que potenciem a resolução de problemas na área das ciências 
experimentais (interpretar; raciocinar; demonstrar; experimentar; investigar; criticar; concluir; 
deduzir/inferir). 

 Incluir no Plano Anual de Atividades, a oferta de projetos/ atividades de desenvolvimento da 
literacia científica. 

 
Atividades a desenvolver 
 

 Na educação pré-escolar, considerar no planeamento as áreas do Conhecimento do Mundo 
(Introdução à Metodologia Científica; Abordagem às Ciências, Mundo Tecnológico e Utilização 
das Tecnologias), de modo a proporcionar às crianças situações enriquecedoras de 
aprendizagem. 

 Elaboração dos documentos tomando como referencial o “Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória” e as aprendizagens essenciais. 

 Planificação dos projetos/ atividades a incluir no plano anual de atividades 

 Dinamização dos projetos/ atividades onde se incluem: 

 Atividades transversais a todos os ciclos: “Vamos criar uma horta”, “Compostagem na 
Escola”, “Descobrir a região de Pombal”, comemorações de datas relevantes do ponto 
de vista científico, ambiental e saúde alimentar; Programa Eco-escolas e outros. 

 A Semana Aberta com a integração de atividades experimentais (dinamizadas por 
alunos dos ciclos seguintes para alunos dos ciclos subsequentes); 

 O projeto “Maleta Experimental”; 

 O projeto “Cientista por um dia” (periodicamente os alunos do 9.º ano/ ensino 
secundário deslocam-se às escolas do pré-escolar e 1.º ciclo ou recebem alunos desses 
níveis de ensino com a finalidade de promoverem atividades laboratoriais/ 
experimentais). 

 saídas de campo (como “A bio(geo)diversidade da Serra de Sicó”) e visitas de estudo. 

 Avaliação dos projetos/ atividades 

 Dinamizar o Clube das Ciências (Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos) 
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Metas a alcançar 
 

 Incluir o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” em todos os documentos 
orientadores do planeamento do ensino das Ciências 

 Dinamizar/realizar, pelo menos, um(a) projeto/atividade durante o ano letivo promotor(a) do 
desenvolvimento da literacia científica   

 Planear mensalmente uma atividade de caráter experimental (atividades experimentais na 
sala, atividades laboratoriais, visitas a centros de Ciência Viva,…) 

 Utilizar formas diversificadas de registo 
 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 
 

 Planificação das atividades desenvolvidas  

 Registos dos projetos dinamizados e das atividades realizadas 

 Número de atividade realizadas; 
 
4.2 PLANEAMENTO PEDAGÓGICO 
 
Objetivos a atingir 
 

 Incluir nas planificações metodologias ativas e investigativas que envolvam trabalho de base 
laboratorial e experimental, bem como de campo   

 Diversificar, ao nível do planeamento pedagógico, os instrumentos de registo e de seleção dos 
documentos resultantes do processo pedagógico, na educação pré-escolar e de avaliação no 
ensino básico, a utilizar no âmbito do trabalho prático de base laboratorial, experimental e de 
campo 

 Reforçar o trabalho colaborativo dos docentes da educação pré-escolar e do ensino básico, no 
planeamento e na construção de materiais pedagógicos e de instrumentos de registo e de 
seleção dos documentos resultantes do processo pedagógico, bem como de avaliação, 
promovendo a reflexão sobre as práticas em ciências e os resultados alcançados. 

 Incrementar práticas pedagógicas e didáticas diversificadas que assegurem a gestão vertical e 
a sequencialidade das aprendizagens e que contribuam para o desenvolvimento integral dos 
alunos, motivando-os e envolvendo-os de forma responsável nas próprias aprendizagens.  
 

Atividades a desenvolver 
 

 Elaboração de planificações que contemplem pelo menos três atividades experimentais, 
laboratoriais ou de campo por ano letivo 

 Elaboração de instrumentos de registo que valorizem as competências do perfil do aluno e as 
aprendizagens essenciais. 

 Partilha de experiências e permuta de materiais entre ciclos 

 Aprofundar a “Articulação Curricular Vertical – Ciências”, selecionando conteúdos/ temas 
comuns aos vários níveis de educação e ensino, suscetíveis de serem explorados 
experimentalmente, que permitam desenvolver processos científicos de complexidade 
crescente e a mobilização das diferentes capacidades investigativas das crianças/alunos. 

 Dar continuidade à “Observação naturalista de aulas”, potenciando a observação entre ciclos 
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Metas a alcançar 
 

 Planificar pelo menos três atividades experimentais, laboratoriais ou de campo por ano letivo, 
com metodologias ativas e investigativas 

 Registar, em documentos diversos, todas as atividades concretizadas 

 Reunir, pelo menos uma vez por ano letivo, docentes de vários anos de escolaridade / ciclos, 
para planear e construir materiais pedagógicos e instrumentos de registo  

 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 
 

 Planificações mensais/ anuais 

 Registos das atividades experimentais realizadas. 

 Número de professores envolvidos na observação naturalista de aulas. 
 
5. MÓDULO C – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS 
 
Objetivos a atingir 
 

 Aprofundar a intencionalidade pedagógica do trabalho prático desenvolvido na educação pré-
escolar, promovendo um ambiente educativo de envolvimento e participação das crianças,  

 Efetuar uma introdução às atividades de base laboratorial e experimental, cuidando da sua 
contextualização na perspetiva CTSA, do propósito do trabalho a desenvolver e do que é 
esperado que se demonstre saber no final, de modo a potenciar as aprendizagens das crianças 
e alunos 

 Assegurar que, em todos os níveis de educação e ensino, o trabalho de base laboratorial, 
experimental e de campo, assuma sistematicidade e regularidade nas práticas pedagógicas em 
Ciências; 

 Desenvolver a curiosidade e a literacia científica dos alunos no âmbito das Ciências 

 Estabelecer parcerias com Instituições ligadas à Ciência e Investigação.  

 Promover a articulação entre os diferentes ciclos de ensino.  

 Valorizar a implementação de atividades práticas motivando os alunos para a aprendizagem 
das Ciências.  

 Reforçar a visibilidade à comunidade educativa do trabalho desenvolvido pelos alunos nas 
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química na semana Aberta, com vista a despertar a 
curiosidade científica dos alunos e a motivá-los para a aprendizagem das Ciências e 
prosseguimento de estudos nesta área.  

 
Atividades a desenvolver 
 

 Planeamento de atividades em ambiente laboratorial (pré-escolar) 

 Visita a Centros de Ciência Viva 

 Construção de protocolos laboratoriais/ guiões e roteiros estruturados, sempre que possível, 
com a participação dos alunos 

 Realização das atividades laboratoriais, experimentais e de campo (constantes no documento 
“Articulação Curricular Vertical de Ciências”) 

 Realizar atividades práticas de diferente tipologia (lápis e papel, de campo, laboratorial, de 
investigação, experimental) relacionadas com o quotidiano dos alunos;  

 Convidar investigadores da área das Ciências para testemunhar o seu percurso.  
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 Promover o envolvimento ativo dos alunos no trabalho de base experimental. 
 

Metas a alcançar 
 

 Concretizar as atividades experimentais, laboratoriais e de campo definidas nas planificações 
mensais/ anuais. 

 Cumprir PAA 
 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 

 Registos dos alunos 

 Avaliação das atividades 
 

6. MÓDULO D – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DAS CIÊNCIAS 
 
Objetivos a atingir 
 

 Definir e aprovar critérios de avaliação que contemplem descritores de desempenho dos 
alunos, tendo em conta as competências ao nível dos conhecimentos e das capacidades 
investigativas e das atitudes científicas, em coerência com o referencial do “Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória” 

 Articular os critérios de avaliação entre os diferentes níveis de ensino/ anos de escolaridade 

 Construir itens de testes/tarefas de resolução de problemas que apelem a domínios cognitivos 
associados a conhecimento e reprodução de informação, de aplicação/interpretação e de 
raciocínio/criação adaptados a cada nível de ensino/ ano de escolaridade 

 Uniformizar procedimentos de aferição para a avaliação dos progressos das aprendizagens dos 
alunos do ensino básico, no âmbito das diversas tipologias de trabalho prático 

 Valorizar a avaliação entre pares (aluno-aluno);  
 
Atividades a desenvolver 
 

 Realização de reuniões de docentes, com o mesmo nível de ensino/ ano de escolaridade, para 
definir critérios de avaliação que contemplem descritores de desempenho dos alunos, tendo 
em conta as competências, ao nível dos conhecimentos e das capacidades investigativas e das 
atitudes científicas, em coerência com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória” 

 Elaboração de documentos com os critérios de avaliação para cada nível de ensino/ano de 
escolaridade 

 Elaboração de testes de avaliação de Estudo do Meio / Ciências Naturais/ Físico-Química cuja 
estrutura deve contemplar três níveis cognitivos: conhecimento/ reprodução de informação, 
aplicação/ interpretação; de raciocínio/ criação adaptados a cada nível de ensino/ ano de 
escolaridade. 

 
Obs.: A tipologia de questões/ itens a constar deve ser diversificada: 

 Itens de Seleção – Escolha múltipla, verdadeiro/ falso, associação / correspondência, 
preenchimento de espaços lacunares, sequências. 

 Itens de Construção – Resposta curta (direta, fechada, cálculo numérico, legendagem), 
resposta restrita (aberta). O item de construção (resposta aberta) deve ser 
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implementado, a partir do 3.º ano de escolaridade, de modo a promover o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo do aluno. 

 Os testes devem contemplar vários documentos de apoio, nos quais o aluno utiliza 
informação selecionada na forma de textos (notícias, artigos científicos/ de divulgação 
científica), tabelas, gráficos, figuras, esquemas. 

  Os testes de avaliação deverão ter, sempre que possível, pelo menos um item 
relacionado com a análise/ interpretação de situações experimentais. 

 

 Realizar, entre professores, a aferição para a avaliação dos progressos das aprendizagens dos 
alunos do ensino básico, no âmbito das diversas tipologias de trabalho prático (atividade 
prática, trabalho de base laboratorial, trabalho de base experimental e de campo) 
 

Metas a alcançar 
 

 Elaborar documentos com os critérios de avaliação que contemplem os descritores de 
desempenho dos alunos, tendo em conta as competências ao nível dos conhecimentos e das 
capacidades investigativas e das atitudes científicas para cada nível de ensino/ ano de 
escolaridade 

 Elaborar testes/ fichas de trabalho e outros documentos de avaliação que apresentem uma 
distribuição equilibrada de itens de testes/ tarefas de resolução de problemas adaptados a 
cada nível de ensino/ ano de escolaridade 

 Avaliar todos os trabalhos práticos realizados pelos alunos em cada nível de ensino/ ano de 
escolaridade, de acordo com os critérios de avaliação aprovados 

 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 
 

 Documentos elaborados     

 Testes  

 Fichas de trabalho  

 Registos das reuniões de articulação 

 Sumários 
 
7. MÓDULO E – SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EM CIÊNCIAS 
 
Objetivos a atingir 
 

 Aprofundar a implementação da supervisão da prática letiva, tornando mais abrangente a 
observação interpares, em contexto de sala de atividades/aula, como forma de 
desenvolvimento profissional e divulgação das boas práticas no ensino das Ciências 

 Desenvolver mecanismos que permitam avaliar o impacto da formação interna e externa 
realizada pelos docentes, designadamente nas suas práticas pedagógicas/educativas em 
Ciências 

 Contribuir para uma gestão mais eficaz do currículo, de modo a garantir aprendizagens de 
qualidade com impacto nos resultados dos alunos 

 Identificar, de forma mais incisiva, os fatores de sucesso/insucesso no âmbito da literacia 
científica, no sentido de melhorar as aprendizagens das crianças e alunos 

 Desenvolver estratégias de ensino não formal, privilegiando metodologias “handson” 

 Valorizar e avaliar saberes de forma menos formal 
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Atividades a desenvolver 
 

 Divulgação e análise, pelos docentes, das conclusões decorrentes da “observação naturalista 
de aulas”  

 Reflexão e identificação de estratégias de ensino não formal adequadas a cada ano de 
escolaridade, com vista ao desenvolvimento da literacia científica (nos momentos de 
articulação curricular) 

 Planear intervenções pedagógico-didáticas consistentes para ultrapassar as dificuldades 
detetadas no desenvolvimento da literacia científica. 
 
Obs.: Considerar os resultados dos desempenhos dos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos nas provas 
de aferição de Estudo do Meio (domínio “À descoberta dos materiais e objetos”), Ciências 
Naturais e Físico-Química, com reflexo nas práticas pedagógicas dos docentes e na conceção 
dos instrumentos de avaliação. 

 Elaboração, para cada ano de escolaridade e disciplina, um portfólio de estratégias de ensino 
não formal (a ser revisto anualmente) 
 

Metas a alcançar 
 

 Aumentar o número de docentes que solicitem a observação naturalista de aulas. 

 Melhorar os resultados dos desempenhos dos alunos dos 2.º. 5.º e 8.º anos nas provas de 
aferição de Estudo do Meio (domínio “À descoberta dos materiais e objetos”), Ciências 
Naturais e Físico-Química. 

 
Indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia da medida 
 

 Número de docentes envolvidos. 

 Resultados dos alunos nas provas de aferição. 

 Resultados dos alunos na avaliação interna. 
 
8. NOTA FINAL 
 
Este plano de melhoria é um documento aberto, suscetível de ser alterado/reajustado a qualquer 
momento, de acordo com a dinâmica resultante da sua aplicação e análise da avaliação do seu 
cumprimento.  
 
Este plano pretende sedimentar o ensino experimental das ciências experimentais no 
Agrupamento de Escolas de Pombal de uma forma horizontal e vertical, promovendo o trabalho 
colaborativo intra e interciclos. 
 
O sucesso deste plano dependerá da correta implementação e aplicação das ações de melhoria, da 
sua monitorização e do envolvimento e motivação de todos os intervenientes em cada uma das 
ações. 
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A5 – PLANO DE MELHORIA RELATÓRIO CAF 
 

INTRODUÇÃO 
 
Realizado de 16 a 20 de abril de 2018, o inquérito CAF (Common Assessment Framework) permitiu 
identificar como muito relevantes as seguintes quatro áreas de melhoria: 
 

 Ação de Melhoria Critério CAF 
A1 Reforço das lideranças intermédias Planeamento e Estratégia (Critério 2) 

A2 Reforço das políticas de comunicação Planeamento e Estratégia (Critério 2) 

A3 Reforçar as práticas de acompanhamento e supervisão  Pessoas (Critério 3) 

A4 Uso das TIC em sala de aula Planeamento e Estratégia (Critério 2) 

 
Assim, a fim de dar resposta aos aspetos diagnosticados e seguindo a política de gestão da 
qualidade e da melhoria contínua do AEP, foi elaborado o presente Plano no qual se prevê a 
implementação de seis medidas que refletem um esforço permanente de atualização, uma 
vontade de agir de forma proactiva, antecipando as necessidades da comunidade educativa, e de 
responder aos desafios de um mundo em permanente mudança, sempre com o intuito de 
assegurar o sucesso educativo e de consolidar a credibilidade do desempenho do Agrupamento. 
 
AÇÃO DE MELHORIA A1: REFORÇO DAS LIDERANÇAS INTERMÉDIAS 
 
Medida n.º 1 LIDERANÇAS INTERMÉDIAS 
 

Descrição da ação de melhoria: 
Pretende-se valorizar e reforçar o trabalho de equipa entre as lideranças intermédias, num compromisso de melhoria 
das relações interpessoais e de partilha da visão do Agrupamento. 
 

Destinatários: Lideranças intermédias 
 

Objetivos a atingir: 

 Comprometer as lideranças intermédias com a Missão do Agrupamento;  

 Melhorar os processos de comunicação; 

 Promover uma liderança de proximidade que fomente a tomada conjunta de decisões.  

 Intensificar a interatividade com as estruturas intermédias como fonte de obtenção de ideias e de valorização da 
colaboração. 

 

Atividades a desenvolver: 

 Promover ações de formação internas direcionadas para as lideranças intermédias; 

 Realização de reuniões periódicas com os coordenadores das estruturas intermédias, com vista à uniformização 
de documentos, estratégias e procedimentos.  

 Solicitar às lideranças intermédias uma ação de melhoria que reforce, na comunidade, a missão do 
Agrupamento.   

 

Indicadores Metas  
I1) Número de horas de formação dinamizadas por 
formadores internos e externos 

≥ 25h/ano: atingiu 

I2) Número de reuniões anuais ≥  2: atingiu 

I3) Número de ações de melhoria apresentadas 
anualmente 

≥ 1: atingiu 

 

Responsáveis pela execução: Direção  
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Medida n.º 2 DIRETORES DE TURMA 
 

Descrição da ação de melhoria: 
Pretende-se o incremento da qualidade de serviço prestado, através da melhoria do processo burocrático das atas e 
normalizar a caraterização dos alunos, preservando o anonimato social e escolar. 
 

Destinatários: Diretores de Turma  
 

Objetivos a atingir: 

 Simplificar o processo burocrático das atas. 

 Reformular as fichas de informação dos alunos. 
 

Atividades a desenvolver: 

 Aprovar um documento orientador sobre a elaboração das atas; 

 Reformular as fichas de informação dos alunos preservando o anonimato social e escolar do aluno; 
 

Indicadores Metas  
I4) Número de turmas envolvidas no processo de 
simplificação das atas 

=100%: atingiu (Turmas do 2.º e 3.º CEB) 

I5) Número de turmas envolvidas no processo de 
simplificação das fichas de informação 

=100%: atingiu (2T de 2019: turmas do 5º e 7º anos) 
=100%: atingiu (3 e 4T de 2020: todas as turmas do 
2ºCEB, 3º CEB e secundário) 

 

Responsáveis pela execução: Direção  

 
AÇÃO DE MELHORIA A2: REFORÇO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO  
 

Medida n.º 3 SATISFAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Descrição da ação de melhoria: 
Pretende-se melhorar o grau de satisfação e promover um maior envolvimento dos EE e dos alunos na vida escolar 
 

Destinatários: Comunidade educativa 
 

Objetivos a atingir: 

 Explorar as potencialidades do Microsoft Office 365; 

 Padronizar os inquéritos de satisfação para medir o grau de satisfação dos utentes; 

 Melhorar a comunicação com os alunos do AEP; 

 Melhorar a informação a prestar aos pais e /ou encarregados de educação sobre a aprendizagem dos alunos; 
 

Atividades a desenvolver: 

 Sessões formativas sobre a configuração do Microsoft Office 365 (formador da Microsoft); 

 Criar endereços eletrónicos para os alunos do AEP do 5.º ao 12.º ano; 

 Padronizar os inquéritos de satisfação (alunos/famílias, autarquia, empresas e outros a definir); 

 Criar para cada aluno uma ficha de acompanhamento onde sejam indicados os fatores explicativos das causas de 
insucesso e disponibilizá-la na plataforma E-community. 

 

Indicadores Metas  
I6) Número de horas de formação realizadas  ≥ 12h/ano: atingiu 

I7) Taxa de execução dos e-mails (n.º alunos / n.º de e-
mail criados) 

= 100%: atingiu 

I8) Percentagem de inquéritos de satisfação 
padronizados 

≥ 90%: atingiu 

I9) Ficha de informação intercalar (aprendizagens 
adquiridas / progressos verificados e aspetos a melhorar) 

=100%: atingiu (1T de 2019: turmas do 5.º dos 7.º anos) 
=100%: atingiu (3 e 4T de 2019: turmas do EB e ES 

 

Responsáveis pela execução: Equipa TIC / Direção 
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AÇÃO DE MELHORIA A3: REFORÇO DAS PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO 
 

Medida n.º 4 OBSERVAÇÃO NATURALISTA DE AULAS 
 

Descrição da ação de melhoria: Reforçar os mecanismos de supervisão da prática letiva, para partilha de saberes e 
experiências e generalização de boas práticas. 
 

Destinatários: Professores 
 

Objetivos a atingir: 

 Reforçar o trabalho colaborativo entre professores. 

 Partilhar as boas práticas e metodologias de trabalho. 
 

Atividades a desenvolver: 

 Envolver, voluntariamente, os professores em estratégias sistemáticas de observação de aulas.  

 A observação de aulas entre pares deverá centrar-se na identificação de, pelo menos, uma boa prática. 

 Efetuar uma reunião com os professores envolvidos para avaliar o impacto desta medida na sua prática 
pedagógica. 

 

Indicadores Metas  
I10) % de professores envolvidos no processo se 
observação de aulas. 

≥ 40%: atingiu 

I11) Número de boas práticas identificadas. ≥ 3: atingiu 

I12) Número de reuniões de reflexão/trabalho realizadas = 1 reunião: atingiu 
 

Responsáveis pela execução: Coordenadores de departamento / Direção 
 
Medida n.º 5 TRABALHO COLABORATIVO E PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Descrição da ação de melhoria:  
Aprofundar o trabalho de articulação curricular entre os ciclos de escolaridade e dentro da mesma área/disciplina 
que garanta a sequencialidade dos programas curriculares, a continuidade da relação pedagógica e a comunicação 
entre ciclos/disciplinas.  
 

Destinatários: Professores 
 

Objetivos a atingir: 

 Identificar ações para facilitar a transição dos alunos entre ciclos (1.º e 2.º ciclo e 2.º e o 3.º ciclo).  

 Uniformizar procedimentos ao nível do comportamento dos alunos dentro da sala de aula;  

 Identificar dificuldades ao nível do conhecimento curricular, didático e científico;  
 Garantir a sequencialidade dos programas curriculares. 

 Promover situações de discussão de opções pedagógico- didáticas em função do “perfil do aluno” e tendo em 
vista a otimização de “competências” no processo ensino-aprendizagem. 

 

Atividades a desenvolver: 

 Realizar, uma reunião anual (junho) de articulação curricular vertical, entre Educadoras da educação Pré-escolar 
e professores do 1.º ano do ensino básico. 

 Realizar três reuniões anuais (outubro, janeiro e junho) de articulação curricular vertical, entre os professores do 
4.º ano e os professores do 5.º ano das disciplinas de Português, História e Geografia de Portugal, Matemática e 
Ciências Naturais. 

 Realizar três reuniões anuais (outubro, janeiro e junho) de articulação curricular vertical, entre os professores do 
6.º ano e do 7.º ano das disciplinas de Inglês, Matemática, Português, Ciências Naturais, Físico-Química, História 
e Geografia de Portugal, História e Geografia para definição e avaliação das medidas a implementar / 

implementadas. 

 Realizar duas reuniões anuais (outubro e junho) de articulação curricular vertical, entre os professores do 9.º ano 
e do 10.º ano das disciplinas de Matemática e Português para definição e avaliação das medidas a implementar / 

implementadas. 
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Indicadores Metas  
I13) Calendário do trabalho da educação Pré-escolar e 
professores do 1.º ano do ensino básico. 

= calendário concretizado: atingiu  

I14) Calendário do trabalho do 4.º ano e 5.º ano de 
escolaridade. 

= calendário concretizado: atingiu 

I15) Calendário do trabalho do 6.º ano e 7.º ano de 
escolaridade. 

= calendário concretizado: atingiu 

I16) Calendário do trabalho do 9.º ano e 10.º ano de 
escolaridade. 

= calendário concretizado: atingiu 

 

Responsáveis pela execução: Equipa de constituição de turmas / Direção / Coordenadores de departamento 
 
AÇÃO DE MELHORIA A4: USO DAS TIC EM SALA DE AULA 
 

Medida n.º 6 ESPAÇO DA TECNOLOGIA 
 

Descrição da ação de melhoria: 
Organização de um espaço para o desenvolvimento e a aplicação de práticas pedagógicas com recurso às novas 
tecnologias. 
 

Destinatários:  
 

Objetivos a atingir: 

 Integrar o uso da tecnologia nas rotinas do processo de ensino-aprendizagem;  

 Aplicar princípios e conceitos fundamentais das Ciências da Computação;  

 Promover cenários inovadores de ensino e de aprendizagem; 

 Desenvolver as competências previstas no perfil do aluno. 
 

Atividades a desenvolver: 

 Organização da sala DM com as seguintes valências: 

 Produção gráfica e multidimensional (impressora 3D);  

 Programação e robótica (Robot e sofware específico); 

 Trabalho cooperativo e interativo (Quadro interativo, Mesa interativa (Activetable);  Kit 
Activexpression). 

 Investigação e trabalho autónomo (tablets, cadeiras flexíveis) 

 Energias renováveis. 
 

Indicadores Metas  
I17) Número de práticas pedagógicas com recurso às 
novas tecnologias incluídas anualmente no Manual de 
Boas Práticas 

≥ 1: atingiu  

 

 

Responsáveis pela execução: Direção 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
 

Medida Indicador Responsável 

Cronograma temporal da atividade 

2018 2019 2020 

4T 1T  2T 3T 4T 1T 2T 

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 

1 

I1 

Direção 

                    

I2                     

I3                     

2 
I4 

Direção 
                    

I5                     

3 

I6 

Equipa TIC 

                    

I7                     

I8                     

I9 Direção                     

4 

I10 
Coordenadores de Departamento 

                    

I11                     

I12 Direção                     

5 

I13 Direção                     

I14 Direção                     

I15 Direção                     

I16 Direção                     

6 I17 Direção                     

 
Emitido parecer favorável na reunião do Conselho Pedagógico de 19 de março de 2019.  
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