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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório 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 
 

Na senda das linhas orientadoras do anterior, o atual Projeto Educativo, que vigorará até 2024, é 
subordinado ao tema “Erguer Futuros” e visa fomentar a pluralidade de ideias, a segurança na 
aprendizagem, o reconhecimento de capacidades e a inclusão de todos, ao mesmo tempo que 
defende valores como a liberdade, a igualdade, a justiça, a solidariedade, a cooperação, a 
tolerância e o ambiente. É missão do Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP) prestar um serviço 
público de educação de qualidade, ministrando cursos que dotem os seus alunos de uma sólida 
formação, de competências e saberes orientados para a resolução dos desafios do século XXI que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a inserção no mercado de trabalho. 
 
O Projeto Educativo 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 2023-
2024).   
 
Nas suas linhas gerais, está estruturado em torno de três grandes eixos: 

 Eixo1: Qualidade de Serviço. 

 Eixo 2: Organização e Gestão pedagógica. 

 Eixo 3: Parcerias. 
 
Cada um destes três eixos (E) subdivide-se em objetivos específicos (OE) e estes em objetivos 
operacionais (OO). 
 

 
 



Avaliação do Projeto Educativo 

 

REL DIRE 0030 00 Página 3 

3. CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS 

No que diz respeito às metas a atingir a em 2024, relativamente à taxa de sucesso escolar, tendo 
como referência o ano letivo de 2019/2020 deve ser consultado o Relatório Anual Resultados 
Escolares (Anexo 1). 
 

4. AÇÕES ESTRATÉGICAS 
 
E1: QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
OE1. Estabelecer as Linhas Orientadoras da Gestão 
 
OO1: Operacionalizar as linhas orientadoras das componentes da Gestão 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021] 
 
a)  Elaboração dos documentos de Gestão Administrativa 
 

Elaboraram-se os seguintes documentos:  

 Projeto Educativo do Agrupamento 2020/2024 

 Anexo 5 – Matrículas e Renovação de Matrículas 

 Anexo 6 – Critérios de Constituição de Turmas 

 Anexo 7 – Estratégia de Educação para a Cidadania 

 Anexo 8 – Protocolo de implementação dos regimes presenciais, misto e não presencial 
- E@D 

 Anexo 9 – Referencial de Avaliação 

 Relatório anual do Projeto Educativo 

 Carta de Missão do Diretor 

 Projeto de Promoção e Educação para a Saúde 
 

Ações complementares: 

 Atualização do Arquivo, Inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis;  

 Atualização das aplicações informáticas afetas aos serviços administrativos.  
 

Responsável pela elaboração: Diretor / Conselho Pedagógico / Equipa Avaliação Interna / Equipa 
Educação para a Saúde  
 
b)  Reformulação dos documentos de Gestão Financeira: 
 

Reformularam-se os seguintes documentos:  

 Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos 

 Regulamento de cedência de instalações escolares 

 Regulamento de reutilização de Manuais Escolares 
 

Ações complementares: 

 Realizaram-se ações de controlo do sistema de aprovisionamento / stocks e do controlo de 
perdas no bar e bufete. 
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 Realizou-se uma Auditoria pela IGEC, no âmbito da Atividade Sistema de Controlo Interno 
das Escolas – nos termos do n. º2 do art.º 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental –, 
entre os dias 24 de setembro e o dia 6 de novembro de 2020. O objetivo foi o de avaliar os 
sistemas e os procedimentos de controlo interno das operações de execução do 
Orçamento do Estado instituídos, nos termos do n.º 5 do art.º 58.º da LEO, verificando a 
sua adequação e operacionalidade e a apresentação de recomendações que possam 
contribuir para a melhoria do sistema e colmatar eventuais fragilidades detetadas. Após 
análise do Relatório Final da Auditoria, com data de 26/01/2021, foram apresentadas as 
ações com a inclusão do suporte documental probatório da efetiva implementação das 
referidas recomendações. 

 
Responsável: Direção / Conselho Administrativo / SAE. 
 
c)  Reformulação dos documentos de Gestão Recursos Humanos: 
 

Reformularam-se os seguintes documentos:  

 Manual de Normas e Procedimentos dos Serviços 

 Balanço Social (anual) 

 Manual de Acolhimento 

 Guião de Apoio SIADAP 

 Plano de Formação para o biénio 20-22 [1] 
 
Responsável: Diretor / Conselho Pedagógico  

 
d)  Revisão dos documentos de Gestão Pedagógica: 
 

Reformularam-se os seguintes documentos:  

 Regulamento específico A8 – Aquisição e Utilização do cartão do utente 

 Plano Anual de Atividades 2020/2021 

 Relatórios intermédios de execução do Plano Anual de Atividades 

 Relatório anual do Plano Anual de Atividades 

 Relatório Resultados Escolares 

 Documento Orientador de Organização do Ano Letivo 

 Guião de Apoio ADD 
 

Desenvolveram-se as seguintes ações: 

 Validaram-se, em Conselho Pedagógico, as práticas, experiências ou projetos que 
contribuíram para uma melhoria significativa da qualidade do serviço educativo e para o 
reconhecimento público do AEP no ano letivo 2020/2021. Foram validadas as seguintes 
práticas: Projeto/ App “Milage Aprender +” [PA1_2020]; Criação de Bichos-da-Seda [PA2_2020]; O 
dia Verde [PA3_2020]; Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência [PA4_2020]; Plataformas de 
Comunicação e Ensino-Aprendizagem no E@D. [PA5_2020]. 

                                                 
[1] 

 O plano centra-se nas seguintes áreas de formação: 

 Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar: 

 Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula; 

 Formação educacional geral e das organizações educativas; 

 Liderança, coordenação e supervisão pedagógica. 
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Na implementação do sistema de garantia de qualidade EQAVET, foram cumpridas as 
seguintes tarefas: 

 Dia 19 de janeiro de 2021, foi apresentado em reunião do Conselho Pedagógico o relatório 
intermédio de progresso que estabelece os critérios de qualidade e descritores indicativos 
que sustentam a monitorização, a produção de relatórios e evidenciam a importância dos 
indicadores de qualidade que suportam a avaliação, monitorização e garantia da qualidade, 
que pretendemos alinhar com o Quadro EQAVET, tendo como objetivo o reconhecimento 
da qualidade das nossas práticas. 

 No dia 23 de fevereiro de 2020, foram apresentadas as alterações introduzidas no 
Documento Base elaborado no âmbito da implementação do sistema de certificação da 
qualidade alinhado com o Quadro EQAVET e que contém as orientações gerais das 
mudanças em curso neste estabelecimento de ensino e, ao mesmo tempo, firma o 
compromisso do agrupamento com a qualidade da oferta do ensino profissional que 
oferece. 

 Inserido no Documento Base (indicador I1 - Taxa de Conclusão em cursos de EFP / OE2: 
Melhorar a taxa de sucesso/conclusão) elaborado no âmbito da implementação do 
sistema, visando a melhoria das práticas de certificação da qualidade alinhado com o 
Quadro EQAVET, procedeu-se no ensino profissional, em vinte e três de fevereiro de dois 
mil e vinte e um, a um diagnóstico pedagógico (Framework de Desempenho Pedagógico) 
baseado na comparação da opinião de alunos e professores. O inquérito, constituído por 
vinte e seis questões, envolveu todas as turmas dos Cursos Profissionais e os professores 
da área sociocultural. Estes últimos puderam participar na inquirição, entre os dias vinte e 
três de fevereiro e dois de março de dois mil e vinte e um. 

 No dia dezasseis de julho, realizou-se uma visita pela equipa de Verificação de 
Conformidade EQAVET. Nos seis critérios avaliados, obteve-se em todos o Grau 2 - 
Alinhamento avançado. Por decisão da ANQEP, com data de 30/07/2021, foi atribuído o 
Selo de Conformidade EQAVET com a duração de três anos. 

 
Ações complementares: 

 Foram produzidos os seguintes documentos: 

 Programa de Mentoria[2] 

 Plano de Apoio Tutorial Específico 

 Plano curricular - Alunos com Medidas Adicionais 

 Projeto Cultural de Escola [3] 

 Plano de Contingência para a COVID-19 

 Realizou-se uma Auditoria pela IGEC, entre os dias dois e seis de novembro, no âmbito da 
Organização do Ano Letivo – Intervenção OAL.  

 
Responsável: Diretor / Conselho Pedagógico / SADD / Departamentos / Equipa de Avaliação 
Interna / Equipa EQAVET 

                                                 
[2] 

O Programa de Mentoria identifica os alunos que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, 
designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os 
momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados.  
 
[3] 

O Projeto Cultural de Escola permitiu desenhar um programa cultural adaptado ao contexto, em parceria com a autarquia, as 
estruturas artísticas e a comunidade educativa. O programa foi estruturado tendo em conta a diversidade sociocultural, patrimonial 
e artística do Agrupamento de Escolas de Pombal.  
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e)  Gestão da Comunicação 
 

Desenvolveram-se as seguintes ações: 

 Nomeação, pelo Diretor, da equipa responsável pela Comunicação e Marketing.  

 Elaboraram-se folhetos promocionais e outras formas de publicitação da Oferta Educativa 
do Agrupamento.  

 Atualizou-se, de forma permanente, o portal do AEP.  

 Divulgaram-se eventos nos órgãos de comunicação social.  

 Disponibilizou-se informação na Plataforma e-Community (Portal reservado a encarregados 
de educação). 

 Disponibilizou-se uma conta de e-mail (@aepombal.edu.pt) a todos os alunos (da 
educação Pré-escolar ao 12.º ano), ao pessoal docente e ao pessoal não docente. 

 Disponibilizou-se, a todos os docentes e alunos, uma conta Microsoft Office 365, acesso 
wireless para equipamento pessoais, acesso às plataformas Moodle e SIGE. 

 Disponibilizaram-se contas de acesso às plataformas eletrónicas e rede informática para 
novos utilizadores; atualizaram-se as listas de distribuição de e-mail; foram criadas listas de 
distribuição de e-mail de contas dos alunos, por turma, ciclo e escola.  

 Divulgaram-se, por e-mail, aos encarregados de educação, duas notas informativas: uma 
referente ao mês de abril e outra ao mês de maio. 

 Realizaram-se as seguintes reuniões: 
− Encarregados de Educação: de 26 a 30 de outubro de 2020. 
− Assistentes Operacionais: início do ano letivo. 

 Reuniões realizadas no primeiro trimestre do ano letivo: 
 Grupo disciplinar da Educação pré-escolar. 
 Grupo disciplinar do 1.ºCEB. 
 Grupos disciplinares do 2.ºCEB, 3.ºCEB e Secundário. 
 Professores que lecionam os cursos profissionais. 
 Juntas de freguesia (presenciais e por videoconferência). Releva-se a articulação nas 

ações que envolveram o funcionamento das escolas, nomeadamente no fornecimento 
extraordinário de EPI e materiais de desinfeção e reforço de pessoal não docente, em 
resposta às adequações ao COVID-19.  

 Comissão de Acompanhamento das AEC. Releva-se a análise e apreciação dos 
currículos, habilitações dos monitores das AEC e planificações anuais.  

 Encarregados de Educação, sobre o Plano de Contingência para a COVID19. 
 Alunos e Encarregados de Educação com os Diretores de Turma. 
 Professores do Apoio Tutorial Específico. 
 Técnicas implementadoras do Projeto EPIS. 
 Associação de Pais de Pombal e psicólogas implementadoras do Projeto Academia 

Gulbenkian do Conhecimento. 
 Município de Pombal, tendo como objetivo analisar os constrangimentos registados 

nos transportes escolares. 
 Coordenadores de estruturas intermédias, no âmbito do Projeto MAIA. 
 Delegados e subdelegados de turma do 2.º CEB e 3.º CEB. 
 Conselhos de Turma dos cursos Científico-humanísticos. 
 Delegados e subdelegados dos cursos Científico-humanísticos e Cursos Profissionais. 

 
Responsável: Direção / Equipa de Marketing e Comunicação / Equipa EQAVET. 
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f)  Gestão da Segurança (Edifícios, equipamentos, pessoas e dados) 
 

Elementos Responsáveis pela segurança e supervisão da manutenção dos equipamentos e 
instalações escolares: 
 Adjunto Diretor: Responsável pela segurança e pela supervisão do programa de 

manutenção dos equipamentos educativos e instalações escolares. 

 Assistentes operacionais: designação de responsáveis pela execução do programa de 
manutenção preventiva, nos edifícios da EB Marquês de Pombal e ES de Pombal. 

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

 

Gestão da manutenção e segurança das instalações escolares: 

 A direção colaborou com o Município e Juntas de Freguesia, na manutenção dos JI e 
Escolas Básicas.  

 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.  

 Dinamização de ações de formação e informação, dirigidas a alunos e pessoal docente, 
sobre segurança pessoal e coletiva nas EB e JI. Estas ações foram dinamizadas pelos 
elementos da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública de Pombal. Os elementos do 
destacamento territorial de Pombal da Guarda Nacional Republicana, no presente ano 
letivo, intervieram esporadicamente por constrangimentos relacionados com a pandemia 
Covid-19. 

 Edifícios da EB Marquês de Pombal e ES de Pombal: 

 Manutenção dos equipamentos de aquecimento de água (caldeiras / cilindros). 

 Manutenção das instalações escolares (instalação elétrica, infraestrutura de água e 
saneamento, espaços verdes, entre outros). 

 Pinturas de paredes, de boca-de-incêndio, entre outros.  

 Limpeza e higienização das instalações escolares. 

 Desinfeção das instalações escolares de acordo com as orientações da DGS e DGEstE. 

 Manutenção preventiva dos equipamentos desportivos. 

 Inspeção dos equipamentos desportivos (parede de escalada, tabelas de basquetebol, 
balizas e equipamento de voleibol). 

 

Gestão da segurança e qualidade alimentar: 

 Acompanhamento das avaliações das Comissões de Prova das Refeições (interna e 
externa). 

 Monitorização diária do serviço de refeições. Registo e reporte de inconformidades junto 
da DGEstE. 

 Monitorização diária do serviço de bufete. 

 Atualização das ementas na plataforma online - SIGE3. 

 Comunicação aos Pais e Encarregados de Educação dos procedimentos de encomenda das 
refeições de “ementa especial”. 

 Disponibilização das ementas dos refeitórios da ESP e EB MP à comunidade escolar (email 
e página web do agrupamento). 

 Verificação das condições de acomodação, armazenamento e distribuição do leite escolar e 
da fruta escolar, nos estabelecimentos da EPE e 1º ciclo. 

 Implementação do HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) nos bufetes. 
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 Inspeções regulares, pela Autoridade de Saúde, de “amostras de alimentos e de esfregaços 
de utensílios” com resultados conformes. 

 

Gestão dos edifícios: 

i)  Escola Secundária de Pombal: 

 Gestão do Portal da Parque Escolar:  

 Manutenção dos reportes de necessidades de intervenção (Pedidos de Apoio). 

 Acompanhamento das Ordens de Trabalho. 
 Monitorização do sistema de gestão Técnica 

 Reconfiguração regular de horários de iluminação (interna e externa) e sistema 
AVAC. 

 Monitorização de vários parâmetros do sistema. 

 Programação de novos horários. 

 Monitorização do funcionamento do sistema de alarme e deteção de incêndios (SADI) 

 Identificação e monitorização de anomalias em articulação com a VEOLIA/PE. 

 Acompanhamento das intervenções técnicas de manutenção, reparação e 
programação. 

 

ii) ES de Pombal e EB Marquês de Pombal: 

 Monitorização do funcionamento do sistema de alarme e intrusão (SAI) 

 Identificação e monitorização de anomalias, em articulação com a Central de 
Alarmes. 

 Gestão de utilizadores / acessos. 

 Acompanhamento das intervenções técnicas de manutenção, reparação e 
programação. 

 Controlo dos consumos de energia e de água 

 Registo e monitorização diária dos consumos de água; 

 Monitorização dos consumos de energia (eletricidade e gás). 
 

Acessibilidade:  

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

 Orientações aos Assistentes Operacionais sobre o controlo de entradas e saídas nos 
edifícios escolares. 

 Controlo eletrónico de entradas e saídas, nos edifícios da EB Marquês de Pombal e ES de 
Pombal.   

 Controlo e registo de entradas de pessoas externas ao AEP. 

 As sessões de informação sobre segurança pessoal e coletiva, dinamizadas pela GNR e 
Escola Segura da PSP, foram canceladas pelas entidades dinamizadoras, atendendo ao 
período de confinamento motivado pela pandemia da COVID19. 

 
Gestão da segurança contra catástrofes: 

 Realização de exercícios de emergência/simulacros.  

 Coordenação do simulacro a “Terra Treme”. 

 Planificação de exercícios de emergência/simulacros para toda a comunidade escolar. 

 Formação aos Assistentes Operacionais para intervenção em situações de emergência. 
Obs.: No ano letivo 2020/21, não se realizaram simulacros devido à situação pandémica. 
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 Zelar pela existência de meios de primeiros socorros e procedimentos adequados.  

 Mala de primeiros socorros nas portarias. 

 Procedimentos de informação em situações de emergência. 

 Salas de “isolamento” implementadas e operacionais. 

 Cooperar com os B. V. de Pombal, Proteção Civil e Forças de Segurança na dinamização de 
ações que contribuam para a melhoria da segurança.  

 Os planos de segurança são do conhecimento da Proteção Civil, B. V. de Pombal e da 
PSP; 

 Articulação com as Forças de Segurança, GNR e PSP, ao nível do “Programa Escola 
Segura”. 

 
Gestão da Segurança das pessoas: 

 Foram implementadas e monitorizadas as medidas de adequação dos espaços e regras de 
higienização, no âmbito do Plano de Contingência para a COVID19, em todos os edifícios 
escolares do agrupamento. 

 Os Diretores de Turma organizaram sessões de sensibilização e capacitação dos alunos, 
para cumprimento de regras de higiene e circulação nos edifícios escolares do 
agrupamento. 

Foram produzidos os seguintes documentos:  

 Regulamento para a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Agrupamento 
de Escolas de Pombal [4] (RPPDP). 

 No âmbito da promoção da segurança digital e das boas práticas no uso de sistemas 
informáticos e da rede informática no AEP, foi elaborado o documento: “Política de Uso 
Aceitável (PUA) - Agrupamento de Escolas de Pombal - Uso de Sistemas Informáticos e da 
Rede Informática”. 

 Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) [5]. 

 Plano de Contingência para a COVID-19 
 

Responsável: Direção / equipa suporte digital 

 
  

                                                 
[4]

 Endereço: https://www.aepombal.edu.pt/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-do-agrupamento-de-escolas-de-
pombal/ 
 
[5]  Plano de ação com o qual se pretende repensar todo o ecossistema educativo, integrando o digital naquilo que é o prolongamento natural da 
“sala de aula” (nível micro), mas também ao nível da organização escolar (nível meso) e de um sistema educativo mais ágil e próximo do cidadão, 
com base nas suas (possíveis) componentes desmaterializadas (nível macro). Com este plano pretendemos na gestão da segurança promover 
políticas de Segurança Digital e de Pessoas; Melhorar as infraestruturas, conectividade e equipamentos digitais, adotar uma política de utilização de 
tecnologias digitais móveis e de uso de espaços digitais. 

https://www.aepombal.edu.pt/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-do-agrupamento-de-escolas-de-pombal/
https://www.aepombal.edu.pt/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-do-agrupamento-de-escolas-de-pombal/
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OE2.  VALORIZAR OS RESULTADOS SOCIAIS  
 
OO2: Promover um ambiente escolar saudável, socialmente acolhedor e inclusivo 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021] 
 

Medidas de redução do absentismo escolar e da indisciplina escolar: 

 Projeto 3Is - Atividade Missão Escola: Tutoria e acompanhamento escolar – sessões de apoio 
ao estudo para alunos do 2.º e 3.º Ciclo, na Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Pombal, 
para alunos em risco, no período de confinamento e pós-confinamento. 

 ESC.ON Educação: 

 Monitorização e apoio escolar de jovens, de modo a prevenir o abandono escolar no 
ensino secundário – ação desenvolvida em articulação com o Programa Escolhas; 

 Aceita e Inclui: Corresponsabilização dos facilitadores pelo acompanhamento das crianças 
e jovens em contexto escolar. Articulação com Encarregados Educação e com a escola. 
Acompanhamento no percurso entre Bairros e Escolas. 

 Medidas de apoio social: 

 GAAF e Educação para a saúde (PES) – foram estabelecidos os contactos com os alunos / 
Encarregados Educação / Famílias em acompanhamento e lançados desafios, jogos com o 
objetivo de “escutar, de orientar, de dar dicas comportamentais, para aliviar o stress e a 
ansiedade” causados pelo confinamento.  

 Educação para a Saúde (PES) – Foram desenvolvidas várias atividades no âmbito da 
promoção de comportamentos resilientes.  

 Foi solicitado ao município a aquisição do programa de Promoção de Competências 
Socioemocionais “Devagar se vai ao longe” (da Editora Ideias com História) para as Escolas 
do 1.º Ciclo, tendo sido facultada toda a informação relativamente ao programa. 

 Webinar "ENCONTROS E DESENCONTROS | Promoção da Saúde Mental na Criança, no 
Jovem e na Família". 

 EMAEI- acompanhamento especializado dos alunos e famílias vulneráveis durante o 
confinamento. 

 Assembleias de Turma: 

 No 1.º Ciclo realizaram-se às segundas-feiras, no primeiro tempo da manhã. As reuniões 
foram presididas pelo delegado de turma, eleito mensalmente, com o acompanhamento 
do professor titular de turma. 

 No 2.º CEB, 3.ºCEB e Ensino Secundário as Assembleias de Turma visaram a resolução de 
conflitos, audição dos alunos e a tomada de decisões, propostas de melhoria e sessões de 
esclarecimento sobre temáticas da educação. Nas primeiras cinco semanas do ano letivo, 
as assembleias funcionaram semanalmente. Posteriormente, o seu regime foi definido pelo 
Diretor de Turma e alunos, de acordo com as necessidades e especificidades de cada 
turma. 
 

Projetos: 

 Nas Oficinas de Raciocínio e Cálculo e de Leitura e Escrita, foram dinamizadas sessões sobre 
métodos e técnicas de estudo. 

 Foi aprovada a candidatura ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, com o 
projeto “APRENDER SEM FRONTEIRAS”, que inclui três medidas: Integração Sociocultural e 
Inclusão Intercultural (Medida 1); Envolva-me e Aprenderei (Medida 2); Uma Escola Para Todos (Medida 

3). O projeto abrange todos os ciclos de ensino, da Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário. 
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Em Resultado da apreciação do plano e no âmbito da promoção do sucesso e inclusão 
educativos, foi atribuído à Escola um recurso técnico educativo. 

 Envolvimento da Associação de Estudantes em atividades no âmbito da cidadania, da 
preservação dos espaços escolares e outras. (vd. Orçamento participativo) 

 
Ações complementares: 
O agrupamento aderiu ao Programa Escolas UBUNTU que visa proporcionar a cada agrupamento 
de Escolas aderente a realização da academia de Lideres UBUNTU para os seus estudantes, tendo 
em vista o desenvolvimento de competências socio-emocionais, como o autoconhecimento, 
autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de serviço. Está baseado no conceito “UBUNTU” que 
significa “eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas” e potencia uma 
educação para a cidadania que valoriza três eixos: a ética do cuidado (saber cuidar de si, dos 
outros, da comunidade e do planeta), a liderança servidora (atenção ao serviço e ao bem comum) 
e a capacidade de construir pontes (atitude essencial num mundo polarizado e fraturado).  
Este programa enquadra-se no Plano 21|23 Escola+ e encontra-se previsto o desenvolvimento da 
Ação Específica 1.6.2 – Programa para Competências Sociais e Emocionais, fazendo parte de um 
conjunto de medidas que procuram dar respostas à necessidade de recuperação de aprendizagens 
e garantir que ninguém fica para trás – https://escolamais.dge.mec.pt/. 
 
Responsável: Direção  
 

OO3: Promover nos alunos uma visão integrada sobre o impacto da escolaridade no seu 
percurso de vida 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021] 
 

 No âmbito da Semana Aberta, foram dinamizadas as seguintes atividades: 
 Projeto Pense Indústria i4.0, atividade dirigida aos alunos do 9.ºano através da realização 

de duas sessões: “Impressão 3D” e "Robótica".  

 Webinar -“Ensino Secundário…o que podes escolher no AEP!”. 
 Sessões sobre a oferta educativa do agrupamento direcionadas às turmas do 9.ºano. 
 Sessões sobre a oferta educativa do agrupamento, direcionadas às turmas do 9.ºano do 

Agrupamento de Escolas Gualdim Pais. 
 

 Dinamização de ações de informação/sensibilização: A Entrada no Mercado de Trabalho 
 Sessões dinamizadas pelos Gabinetes de Inserção Profissional de Pombal e Guia, sobre 

"Estágios Profissionais, Onde e Quando Procurar Emprego" e " Currículos e Entrevistas".  
 Sessões sobre o acesso ao ensino superior direcionadas às turmas do 12.ºano.   
 Sessão sobre o tema "oferta formativa, funcionamento, acesso e serviços", dinamizada 

pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 
 Sessão sobre o tema "Oferta formativa, funcionamento, acesso e serviços", dinamizada 

pelo Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). 
 

 Dinamização de ações de informação/sensibilização:  
Dinamização, pela equipa do Inspiring Future, de uma Feira Virtual dirigida aos alunos do 
12.ºano/3.ºano.  
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 Informação, orientação e encaminhamento de jovens: 
 Foi dinamizado um programa de orientação vocacional, constituído por sessões de grupo e 

entrevistas individuais para os alunos do 9.ºano. 
 No âmbito da informação vocacional, foram dinamizadas sessões dirigidas às turmas do 

9.ºano. 
 Orientação vocacional com alunos do 10.ºano 
 Durante o primeiro período, foram analisadas as situações que indiciavam escolhas frágeis e 

imaturas, com vista a uma intervenção vocacional atempada, de modo, a que os alunos 
pudessem reformular a sua escolha sem incorrer numa situação de insucesso. 

 Orientação vocacional no âmbito do PI - Intervenção Vocacional Individual. 
  

 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: 

 Orientação vocacional com alunos que usufruem de medidas adicionais Intervenção 
Vocacional Individual, com alunos do ensino secundário, que usufruíam de medidas 
adicionais, no sentido de analisar a possibilidade de frequência de atividades profissionais, 
sendo estabelecidos protocolos com diversas instituições, de acordo com os interesses e 
aptidões, com vista à futura integração na vida ativa e/ou no mercado de trabalho. 

 Orientação vocacional com alunos do 12.ºano/3.ºano. 
 Intervenção Vocacional Individual com alunos do 11.º/12.º ano, através da realização de 

atividades de pesquisa, reflexão e tomada de decisão, com vista à definição de projetos 
vocacionais pessoais e ajustados.  

 
Responsável: Direção / SPO 
 
OO4: Promover o mérito e a excelência 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021] 
 

 O Livro dos Talentos, por motivos de pandemia / confinamento e por falta de conteúdos 
suficientes não foi editado.  

 O Dia do Diploma foi realizado no a 24 de setembro, em sessão aberta, por videoconferência, 
tendo-se concluído o envio dos respetivos diplomas, por correio, no início do mês de 
novembro. 

 A comissão de avaliação do quadro de honra e de mérito e menção melhor turma reuniu a 24 
de setembro. Contudo, por motivos de pandemia / confinamento, não foi possível realizar o 
evento, tendo sido enviados os certificados aos alunos. 

 Entrega de diplomas aos candidatos do Centro Qualifica em cerimónia aberta à comunidade 

(07/01/2021). 

 No portal do agrupamento, foram divulgados os trabalhos dos alunos [Vd. A Semente; Facebook; Centro 

Qualifica; Ensino Profissional]   
 
Foram atribuídas as seguintes distinções de mérito e excelência: 

 Selos Nacionais de Qualidade eTwinning pelos projetos “Celebrating the Day of European 
Languages” e «El acoso». 

 Selo Europeu de Qualidade pelos projetos eTwinning "Go Fish!" e "Environmental Education: 
What do we do and what should we do?”. 

https://www.aepombal.edu.pt/blog/a-semente
https://www.facebook.com/AgrupamentodeescolasdePombal/
https://www.aepombal.edu.pt/blog/centro-qualifica
https://www.aepombal.edu.pt/blog/centro-qualifica
https://www.aepombal.edu.pt/blog/ensino-profissional
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 Selo “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”, por se ter promovido e implementado, no 
ano letivo 2019/2020, um Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Cyberbullying. 

 Selo Escola Inovadora MILAGE APRENDER+ (2020/21) pela utilização da plataforma digital 
educativa, desenvolvida pela Universidade do Algarve. 

 Selo de OURO de Segurança Digital, atribuído pela eSafety Label, que visa promover um 
ambiente seguro e enriquecedor e promove o acesso seguro às tecnologias digitais como parte 
da experiência de ensino e aprendizagem. 

 Escolas distinguidas com a bandeira verde: ES de Pombal; EB Marquês de Pombal; EB 
Almagreira; EB Barrocal; EB Conde Castelo Melhor; EB Louriçal; EB Machada; EB Moita do Boi; 
EB de Vila Cã. 

 
Participação em concursos de âmbito nacional e europeu 

 Concurso 3Digital 2020: duas alunas do 12.ºB foram distinguidas com o primeiro lugar na 
categoria B – Realidade Virtual, Ensino Secundário. O Projeto 3Digital é uma iniciativa 
promovida pela Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) nas áreas 
da modelação 3D e realidade virtual. O tema proposto foi “Os transportes do mar, do rio, da 
terra e do ar”. 

 Concurso Euroescola 2021: programa criado pelo Parlamento Europeu no âmbito da cidadania, 
dirigido aos alunos do ensino secundário e que consiste na simulação do trabalho dos 
Deputados no Parlamento Europeu. Os trabalhos a concurso pelo Distrito de Leiria foram 
analisados por um Júri Distrital, que avaliou os trabalhos escritos e a apresentação oral 
(vídeos). Concluídas as  avaliações dos trabalhos apresentados, o Agrupamento de Escolas de 
Pombal ficou classificado em segundo lugar. 

 Comemoração do Dia Internacional da Matemática (International Day of Mathematics ): foi colocado um 
desafio aos alunos de todo o mundo, que consistia em criar um poster, usando a matemática 
como uma linguagem universal, para comunicar uma ideia de como tornar o mundo um pouco 
melhor. O poster elaborado por uma aluna do 2.º ano do Curso Profissional Técnico de 
Desporto foi selecionado entre os mais de 2100 posters recebidos em todo o mundo para 
integrar a galeria online do site do projeto (2021 Poster Challenge Gallery | International Day of Mathematics 

(idm314.org). 

 Concurso "Prémio Pedro Matos 2020": este concurso é promovido pelo Instituto Politécnico de 
Leiria com o objetivo de fomentar a criatividade e o interesse pela matemática e as suas 
aplicações, bem como despontar novos jovens talentos. O tema foi "A Matemática e o Meio 
Ambiente". Duas alunas foram distinguidas com o Terceiro lugar. 

 Competição Internacional de Posters Estatísticos 2020-2: Esta competição é organizada pelo 
ISLP (International Statistical Literacy Project) e é dirigida a estudantes das escolas e 
universidades de todo o mundo. O objetivo era criar um poster estatístico que ilustrasse o uso 
da estatística na resolução de problemas, em qualquer área do conhecimento. Este ano, os 
temas foram: Ambiente, Biologia e Desenvolvimento Sustentável. Três alunos do 9.ºH foram 
distinguidas com o quarto lugar a nível nacional. 

 Desafios SeguraNet, edição 2020/21: projeto desenvolvido no âmbito do Safer Internet 
Programme, da Comissão Europeia, visa a promoção, na comunidade educativa, da navegação 
esclarecida, crítica e segura da Internet. O Agrupamento de Escolas de Pombal obteve um 
honroso 26.º lugar a nível nacional. 

 Atribuição do Selo “Escola SaudávelMente” – Boas Práticas em Saúde Psicológica, Sucesso 
Educativo e Inclusão, que reconhece e distingue as escolas portuguesas, cujas políticas e 
práticas educativas, demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do 

https://www.idm314.org/2021-poster-challenge-gallery.html?fbclid=IwAR39VZCkKwJOKcKZINgzDcrOz9JN2Rqv7HKmnUgtemy9N0yCRPFtek_XwFs
https://www.idm314.org/2021-poster-challenge-gallery.html?fbclid=IwAR39VZCkKwJOKcKZINgzDcrOz9JN2Rqv7HKmnUgtemy9N0yCRPFtek_XwFs
https://www.idm314.org/2021-poster-challenge-gallery.html?fbclid=IwAR39VZCkKwJOKcKZINgzDcrOz9JN2Rqv7HKmnUgtemy9N0yCRPFtek_XwFs
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desenvolvimento (cognitivo, emocional, social e de carreira), da aprendizagem, da inclusão e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa. 

 Participação do agrupamento na “Agenda da Juventude para a Saúde na próxima década 
(2020-2030)”, dinamizada pelo Conselho Nacional de Saúde em parceria com a Direção-Geral 
da Educação, que tinha como finalidade reunir as prioridades dos jovens relativamente às 
políticas de saúde que lhes são dirigidas. 
 

Responsável: Direção / Centro Qualifica / Equipa Comunicação e Marketing 
 
OO5: Valorizar a qualificação e formação ao longo da vida. 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021] 

 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). 

 Divulgação e implementação de ofertas formativas no Agrupamento (EFA escolar - Nível 
Secundário – tipo C, Português, Língua de Acolhimento e Formações Modulares). 

 Implementação de dispositivos de informação e orientação para ofertas de nível superior. 

 Divulgação das atividades do Centro Qualifica nos canais institucionais (blogue do Centro e 
Facebook) e jornal local. 

 Cerimónia de Entrega de Diplomas (“Noite com Estrelas – 07 de janeiro 2021) e Dia Aberto 
(“Oh, meu Pombal” – 10 de maio 2021). 

 
Responsável: Direção / Equipa do Centro Qualifica 

 
EIXO 2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

OE3.  PRESTAR UM SERVIÇO EDUCATIVO DE QUALIDADE 
 
OO6: Aprofundar os processos em curso no âmbito da gestão curricular 
 

Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

Iniciou-se a implementação do Projeto MAIA (Projeto Nacional de "Monitorização, 
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica"), tendo sido aprovado em reunião do 
Conselho Pedagógico [17.07.2020] o Referencial de Avaliação 2020-21. Para a boa execução deste 
referencial foram definidas as seguintes estratégias: 

 
i) Implementar um processo de formação com vista a aplicar "Os critérios de avaliação" num 

processo de reflexão e aprendizagem, no sentido: 

 da perceção e apropriação de novos conceitos, desbravando o caminho para a 
implementação de novas práticas ou renovação e aprofundamento de procedimentos já 
usados no nosso agrupamento; 

 de dar pistas para uma progressiva mudança de paradigma no processo de avaliação, 
experimentando, com os docentes mais disponíveis para esse processo, pequenas, mas 
significativas alterações, na prática de uma avaliação para as aprendizagens. 
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ii) Desenvolver ao longo do ano letivo um plano de ação organizado em três fases: 

 1ª Fase: definição de critérios de ponderação [setembro de 2020]  

 2ª Fase: sessões de reflexão sobre avaliação pedagógica [outubro de 2020] 

 3ª Fase: Praticas de avaliação pedagógica [2.º período] 
 

Foi feita uma reflexão sobre o Guião Pedagógico de Unidade proposto pela direção, propondo 
alterações conducentes à construção de um documento de apoio à implementação de uma 
avaliação formativa nas suas diferentes fases: feedup, feedback e feedforward. 
Foram organizados momentos experimentais de avaliação formativa: elaboração de uma 
rubrica, sua implementação e aplicação da prática de feedback. 

 
Foi desenvolvido, durante o 3.º Período, um trabalho de articulação entre a equipa MAIA e os 
coordenadores de departamento de modo a: 

 Consolidar o processo de avaliação por domínios, em cada disciplina, com base em critérios 
de ponderação (agregam a avaliação, o ensino, a aprendizagem e a classificação) que são 
transversais a todas as disciplinas.  Os critérios devem estar centrados no que é essencial 
os alunos aprenderem (ideal comum) e no que importa avaliar, permitindo-lhes 
acompanhar as suas aprendizagens e proporcionar aos professores um melhor feedback. 

 Aprofundar a clarificação de conceitos no que diz respeito à avaliação pedagógica, de 
acordo com os documentos de referência que têm vindo a ser sugeridos pela equipa MAIA. 

 Formar para a elaboração de rubricas de avaliação. 
 

Na preparação do Referencial de Avaliação para 2021/2022 do Agrupamento de Escolas de 
Pombal, foi constituída uma equipa pedagógica que integrou os elementos da equipa MAIA e 
os coordenadores de departamento. Tendo como objetivos: 
 Redefinir/Definir princípios orientadores para a avaliação - política/sistema de avaliação - e 

para a classificação - política/sistema de classificação - levando em consideração os 
normativos legais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Considerar a especificidade dos Cursos Profissionais definindo/redefinindo princípios 
orientadores para a avaliação, adequados à natureza dos cursos e às características dos 
alunos que os frequentam, nomeadamente, a valorização da componente prática.  

 

Foi dada continuidade do 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). Este modelo de supervisão colaborativa é 
sustentado na observação de aulas entre pares, como forma de desenvolvimento profissional dos 
docentes. 
 

Responsável: Conselho Pedagógico/ Departamentos 
 
OO7: Promover o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular 
 

Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

 No início do ano letivo realizaram-se reuniões de articulação curricular entre docentes titulares 
do 1.º ciclo e Diretores de Turma do 5.º ano. 

 Durante os meses de janeiro e julho realizaram-se as reuniões de articulação curricular vertical 
nos ciclos de ensino / disciplinas a seguir indicadas:  
 Educação Pré-escolar e professores do primeiro ano de escolaridade.  
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 Quarto e quinto ano de escolaridade: Português, Estudo do Meio, Matemática e Ciências 
Naturais e Inglês. 

 Sexto e sétimo ano de escolaridade: Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química. 

 Sexto e sétimo ano de escolaridade: Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química  

 Nono e décimo ano: Matemática, MACS, Matemática A e Português.  
 

Foi deliberado, no Conselho Pedagógico, que nas planificações do ano letivo 2021/22 sejam 
inseridas as estratégias de superação diagnosticadas nas reuniões de articulação vertical.  
 

Responsável: Departamentos 
 

OO8: Reforçar a conetividade digital e utilização de dispositivos tecnológicos 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

 Integração da Gamificação na educação pré-escolar: 
 Jogos analógicos e/ou eletrónicos ao serviço do processo de aprendizagem. 
 Robótica com recurso ao Bee Bot- Robot Programável para trabalho de sequenciamento, 

estimativa e solução de problemas. 
 Recurso à comunicação e trabalho pedagógico através da plataforma Teams com 

progressiva autonomização das crianças.  

 Com o objetivo de integrar na prática letiva do 1.º CEB o uso das metodologias 
de Gamificação, Programação, Empreendedorismo e STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e 

Matemática), desenvolveram-se as seguintes atividades:  

 Gamificação: utilização frequente de recursos digitais, disponíveis em plataformas 
tecnológicas de apoio às aprendizagens e ao estudo, envolvendo aprendizagens de 
diferentes componentes do currículo. Exemplos: Escola Virtual, Aula Mágica, Kahoot, 
Plickers, Mentimeter, REDA.   

 Utilização do email institucional do aluno, da aplicação Teams, Moodle, como facilitadores 
do desenvolvimento da capacidade de comunicar de forma adequada.  

 Utilização diária do quadro interativo. 

 Realização de pesquisas e análise de informação online;   

 Utilização de ferramentas, para criação de produtos digitais (textos, vídeos, 
apresentações). 

 STEAM- desenvolvimento de temáticas abordadas no âmbito das DAC, em trabalho de 
oficina, privilegiando recursos digitais; articulação com o trabalho do Clube das Ciências. 

 Foi constituída uma equipa de transição digital para proceder à elaboração do Plano de Ação 
para o Desenvolvimento da Escola (PADDE) que teve como referência o Quadro Europeu de 
Competência Digital para Educadores (DigComEdu), que promove o desenvolvimento de 
competências digitais específicas. Foi criado especificamente para o desenvolvimento das 
competências digitais dos professores e formadores de todos os níveis e modalidades de 
ensino, integrando os elementos pedagógicos associados à profissão docente. O DigComEdu 
teve como referência o estudo das Organizações Escolares Digitalmente Competentes 
(DigCompOrg), desenvolvido pelo Joint Research Centre6 (JRC), que se insere numa das prioridades 
da UE que é a de promover a igualdade de acesso a uma educação de qualidade7. 

                                                 
6
 Centro Comum de Investigação é o serviço científico interno da Comissão Europeia. Os seus trabalhos de investigação 

fundamentam as políticas da UE através de aconselhamento científico independente, baseado em dados concretos. 
7
 Direcção-Geral da Educação Cultural da Comissão Europeia.   

https://ec.europa.eu/education/node_pt
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Com este plano, pretende-se repensar todo o ecossistema educativo, integrando o digital 
naquilo que é o prolongamento natural da “sala de aula” (nível micro), mas também ao nível 
da organização escolar (nível meso) e de um sistema educativo mais ágil e próximo do cidadão, 
com base nas suas (possíveis) componentes desmaterializadas (nível macro). 
 
Estabeleceram-se as seguintes dimensões prioritárias: 

 
Dimensão Organizacional N.º Atividades 

Páticas de liderança e gestão  
1 Plano de comunicação 
2 Programa Segurança Digital (PSD) 
3 Serviços especializados em sistema de informação 

Colaboração e Networking 
4 Programa Uso de Plataformas Digitais 
5 Parcerias com entidades externas 

Desenvolvimento profissional 
6 Programa de Mentoria Digital  
7 Plano de Formação Interno 
8 Plano de Formação  

 
Dimensão Pedagógica N.º Atividades 

Pedagogia: Apoio e recursos 
9 Biblioteca de RED 

10 Projeto e-partilh@ 

Pedagogia: Aplicação em sala de aula 

11 Utilização de tecnologias digitais móveis 

12 
Utilização de plataformas digitais direcionadas para as metodologias 
ativas 

13 
Utilização de instrumentos e/ou plataformas de apoio à avaliação 
formativa digital 

Práticas de Avaliação 14 Metodologias ativas de aprendizagem  

Competências digitais dos alunos 15 Capacitação de alunos sobre o uso adequado das fontes de informação 

 
Dimensão Tecnológica e Digital N.º Atividades 

Infraestruturas, equipamento 
16 

Remodelação das infraestruturas tecnológicas, serviços de internet ou 
intranet 

17 Espaços de aula inovadores 
18 Manuais digitais 

 
 Em cumprimento do Programa do XXII Governo Constitucional, e com vista a alcançar a meta 

da “Universalização da Escola Digital”, o Ministério da Educação implementou, a partir do 
corrente ano letivo, medidas que permitirão incrementar esta estratégia, faseadamente. O 
programa Escola Digital assenta em quatro pilares (equipamentos, conetividade, capacitação 
dos professores e recursos pedagógicos digitais), dos quais aqui se destacam o acesso a 
equipamentos e a conetividade. 
 
A nível infraestrutural, as escolas públicas são dotadas de forma progressiva de computadores, 
conetividade e licenças de software. No primeiro momento, foi dada prioridade aos alunos 
abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os alunos do escalão  
A que frequentam o ensino secundário, priorizando aqueles que não têm acesso a 
equipamentos eletrónicos em casa. O agrupamento recebeu 53 kits de computadores e 53 kits 
de conetividade para entregar aos alunos do ensino secundário do escalão A da Ação Social 
Escolar. Cada kit é composto por um computador portátil, auscultadores com microfone, uma 
mochila, um hotspot e um cartão SIM, que garante a conetividade a partir de qualquer ponto 
do país. Foram definidas três categorias de computadores: 1.º ciclo do ensino básico, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e ensino secundário. 
 

Numa primeira fase-0 da Escola Digital, foram priorizados os alunos abrangidos por apoios no 
âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os alunos do escalão A que frequentam o 



Avaliação do Projeto Educativo 

 

REL DIRE 0030 00 Página 18 

ensino secundário e que não tinham acesso a equipamentos eletrónicos em casa. Cada kit é 
composto por um computador portátil, auscultadores com microfone, uma mochila, um 
hotspot e um cartão SIM, que garante a conetividade a partir de qualquer ponto do país. 
Na fase 1 e 1ª, o programa foi alargado aos restantes ciclos de ensino, para os alunos 
beneficiários da ação social escolar, com escalão A, B e C e também para docentes. 
Globalmente, o agrupamento recebeu cerca de 600 kits de computadores, para alunos do Tipo 
I (1.º Ciclo), II (2.º e 3.º Ciclo) e III (Ens. Secundário) e 165 kits de conetividade para docentes, o 
que permitiu colmatar a quase totalidade das dificuldades registadas.  

 
Responsável: Direção / Conselho Pedagógico / Conselho Administrativo / Departamentos 
 

OE4.  MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

 
OO9: Implementar medidas de melhoria da ação educativa  
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

a) Educação Pré-escolar [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 2020/2021] 

 

 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 

 Pais de Palavra. 

 Espaço das Ciências. 

 Tardes com ciência (Clube Ciência Viva).  

 O Dia Verde.  
 

 Trabalho colaborativo: 

 Planificação, em departamento, dos conteúdos e das atividades a desenvolver em cada 
turma/grupo; 

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

 Articulação pedagógica entre educadoras e docentes do 1º CEB. 
 

 Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF): espaço lúdico e de apoio à família que tem 
por função complementarem o processo educativo e formativo. É organizado tendo em conta 
as necessidades das crianças e famílias, articulando com os serviços de transporte e 
fornecimento de refeições executados pela autarquia. 

 
Responsável: Conselho Pedagógico; Departamentos Curriculares 
 
b) Primeiro CEB [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 2020/2021] 
 

 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 
 Coadjuvação em sala de aula (1.º e 2.º anos). 
 Grupos de homogeneidade relativa (GHR). 
 Reforço Educativo.  

 Trabalho colaborativo: 

 Reuniões de departamento e trabalho de equipa em grupo alargado. 
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 Reuniões de equipa pedagógica de ano de escolaridade, orientadas pelo coordenador de 
ano. 

 Reuniões da equipa educativa de cada estabelecimento de ensino, envolvendo todos os 
docentes titulares de turma e professores coadjuvantes afetos às respetivas turmas.  

 Trabalho colaborativo com a equipa EPIS. 

 Reuniões trimestrais entre a direção e os Coordenadores de estabelecimento (CE).  

 Promoção do trabalho de projeto, de atividades de caráter prático e experimental e 
pensamento computacional: 

 Oferta de uma hora semanal destinada ao desenvolvimento de competências nas áreas 
linguística, cientifico-tecnológica e artística. 

 Alunos do 1.º e 2.º ano: manipulação/exploração de materiais e objetos, desenvolvendo a 
curiosidade e o conhecimento prático/experimental; sessões de animação leitora com 
envolvimento das bibliotecas escolares. 

 Alunos do 3.º ano: sessões de leitura, em colaboração com os professores bibliotecários; 
na componente de ciências e tecnologias, estão previstas atividades experimentais, saídas 
de campo, trabalhos de pesquisa e utilização transversal dos recursos digitais; 
desenvolvimento da expressividade artística. 

 Alunos do 4.º ano: envolvimento em projetos de intervenção comunitária/ municipal; 
desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e atitudinais que decorram da teoria 
e da prática das ciências da computação (Probótica).  

 Projeto da Autonomia e Flexibilidade Curricular – 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade 

 A didática curricular semanal organizou-se em momentos de trabalho disciplinar e 
momentos de Oficina [Oficina Descobrir para @prender], sob a metodologia de trabalho de projeto, 
realizados de forma interdisciplinar, intencional e planificada.  

 Na Oficina Descobrir para @prender, exploram-se percursos pedagógico-didáticos de base 
prática e ou experimental, capazes de promover a curiosidade, a descoberta e o 
conhecimento.  

 Acolhimento: trabalham-se os níveis de concentração e bem-estar dos alunos, 
implementou-se um momento de acolhimento inicial (10 minutos diários) de relaxamento 
através de técnicas adequadas. 

 Trabalho colaborativo: a mancha horária semanal dos alunos (1º, 2º e 3ºanos) contempla 
coincidência de disciplinas (período da tarde) para se poderem agrupar e realizar, num 
mesmo espaço, ações complementares, tendo em vista a concretização do projeto 
delineado em assembleia de turma. 

 Assembleia de turma: realizou-se às segundas-feiras, no primeiro tempo da manhã, 
presidida pelo delegado de turma, eleito mensalmente, sob o acompanhamento do 
professor titular de turma. Compete à assembleia de turma definir o projeto e delinear o 
Plano de Trabalho Semanal a realizar, de forma transdisciplinar. 

 AEC: são da competência do Município de Pombal com delegação nas Juntas de Freguesia 
e outras entidades parceiras na qualidade de dinamizadores. As atividades desenvolvem-se 
em torno dos seguintes domínios: desportivo, artístico, tecnológico e ligação da escola ao 
meio. 

 Momentos de interação com a comunidade educativa 

 Exposição de trabalhos dos alunos da educação Pré-escolar e 1.º CEB, no âmbito da 
semana aberta. 

 No mês de maio, realizou-se a Semana Aberta que permitiu apresentar a oferta educativa 
do agrupamento. Nesta semana, todos os alunos do agrupamento participaram em 
atividades de promoção e valorização educativa: Palestras, Webinar; exposições temáticas; 
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intercâmbio escolar e atividades de integração, proporcionadas online e presencialmente, 
em pequeno grupo. 

 
c) Segundo CEB [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 2020/2021] 

 

 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 

 Na componente de apoio às aprendizagens (Apoio ao Estudo), foi criada a oficina de leitura 
e escrita e a oficina de raciocínio e cálculo. Nestas oficinas, foram organizadas sessões 
centradas nas necessidades dos alunos, sobre métodos e técnicas de estudo. 

 Na disciplina de Ciências Naturais, desdobrou-se um tempo para a realização de trabalho 
prático ou experimental.  

 As disciplinas de TIC/ Programação e Robótica funcionaram com uma organização 
semestral. 

 Em cada ano de escolaridade, constituiu-se uma equipa educativa, que reuniu 
quinzenalmente, formada pelos professores que lecionam o ano de escolaridade, organizados 
em oficinas (Of@Erguer_Futuros). 

 Articulou-se com o Conservatório de Música David Sousa o horário das turmas com Ensino 
Articulado da Música. 
 

d) Terceiro CEB [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 2020/2021] 
 

 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 

 Foram criadas Oficinas de Estudo nas disciplinas de Português e Matemática, do 7.º e 8.º 

anos. Nestas oficinas, foram organizadas sessões centradas nas necessidades dos alunos, 

sobre métodos e técnicas de estudo. 

 Nas disciplinas do 9.º ano com prova/exame nacional (Português e Matemática) foi 
atribuído um tempo de 50 minutos semanais para preparação dos exames nacionais.  

 Em cada ano de escolaridade, constituiu-se uma equipa educativa, que reuniu 
quinzenalmente, formada pelos professores que lecionam o ano de escolaridade, organizados 
em oficinas (Of@Erguer_Futuros). 

 A disciplina de Cidadania funciona em regime quinzenal, com 100 minutos, o que permite 
potenciar o trabalho de projeto e implementar atividades mais práticas. 

 Foi criado o Clube de Robótica para os alunos do 3.ºCEB.  

 Articulou-se com o Conservatório de Música David Sousa o horário das turmas com Ensino 
Articulado da Música. 

 Uma das fragilidades diagnosticadas no AEP é a elevada taxa de retenção no 3.º CEB, pelo que 
se considerou necessário criar um percurso curricular alternativo para os alunos em risco de 
retenção no 9.º ano.  Para melhorar esta fragilidade foi submetido à aprovação o Plano de 
Inovação Pedagógico (PIP) (vd. Plano Inovação Pedagógico) contendo duas áreas de inovação centradas 
em dois eixos prioritários de intervenção:  

 Eixo 1: Implementação de um Percurso Curricular Alternativo (PCA) de 9.ºano, no ano 
letivo de 2021/2022,  (Ao abrigo do artigo 7.º, Portaria n.º181/2019, de 11 de junho).        

 Eixo 2: Reorganização do Calendário Escolar| Semestralidade.  
O Plano de Inovação foi aprovado por despacho de 09/06/2021 exarado por Sua Excelência o 
Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa.  
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e) Ensino Secundário- Cursos Científico-Humanísticos [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 

2020/2021] 
 

 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 

 Foram criadas Oficinas de estudo nas disciplinas: Físico-Química A (10.º ano), Matemática A 

(10.º e 11.º anos), Geometria Descritiva (10.º ano), Português (10.º ano e 11.º ano). 

 No ano terminal das disciplinas com prova/exame nacional (11.º e 12.º anos): atribuição de um 
tempo de 50 minutos para preparação dos exames nacionais. 

 Nas disciplinas com prova / exame nacional, e sempre que dois ou mais professores lecionem a 
mesma disciplina, é marcado um tempo no horário do professor para trabalho de articulação 
curricular.  

f) Ensino Secundário- Cursos Profissionais [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 2020/2021] 

 
 Medidas de apoio e suporte às aprendizagens: 

 Em cada ano de escolaridade, constituiu-se uma equipa educativa, que reuniu 
quinzenalmente, formada pelos professores que lecionam o ano de escolaridade. 

 As disciplinas da componente sociocultural organizam-se em oficinas de trabalho 
(Of@Erguer_Futuros), para o desenvolvimento da componente de qualificação e 
capacitação profissional.  

 Foram criadas Oficinas de estudo, no horário das turmas do 1.º ano, para as disciplinas de 
Português e de Matemática. 

 Foi atribuído um tempo de 50 minutos às turmas do 3.º ano para apoio às provas de 
aptidão profissional.  

 Inserido no Documento Base (indicador I1 - Taxa de Conclusão em cursos de EFP / OE2: 
Melhorar a taxa de sucesso/conclusão) elaborado no âmbito da implementação do sistema de 
certificação da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET, procedeu-se, em vinte e três de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, a um diagnóstico pedagógico[8] (Framework de Desempenho 
Pedagógico) baseado na comparação da opinião de alunos e professores, visando a melhoria 
das práticas pedagógicas no ensino profissional.  

 As mobilidades dos alunos/formandos previstas no âmbito do programa Erasmus +, na ação 
“Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem” (KA1), intitulada “Heading to Europe” não 
se concretizaram, devido à situação pandémica por COVID19. Prevê-se que estas mobilidades 
se concretizem no ano letivo 2021/2022. 

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

 
  

                                                 
[8]

 Endereço: Certificação EQAVET - Cursos Profissionais - Agrupamento de Escolas de Pombal (aepombal.edu.pt) 
 

https://www.aepombal.edu.pt/eqavet/


Avaliação do Projeto Educativo 

 

REL DIRE 0030 00 Página 22 

EIXO 3: PARCERIAS 
 

OE5.  DESENVOLVER REDES DE PARCERIAS, LOCAIS E EUROPEIAS 

 
OO10: Reforçar a colaboração com o Município de Pombal 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

 Participação nos projetos municipais e intermunicipais [vd. Documento Orientador Organização do Ano Letivo 

2020/2021]: 
 Projeto Piloto “Sucesso 2040”. 
 Ler antes de Saber Ler.  
 Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (EPIS).  
 Programa Escolhas 3 I`s –Intervir, Integrar, Incluir. 
 Projeto 3ESC.E8G que pretende intervir com a comunidade cigana de Pombal residente em 

habitação social e a comunidade migrante brasileira, recentemente instalada na sede de 
concelho. Esta intervenção tem por base 3 áreas fulcrais: Educação, Saúde e Cidadania. 

 Plano integrado e inovador de combate ao insucesso e abandono escolar (PIICIE) / Plano 
intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar (PIMPSE). 

 Acompanhamento da execução da medida “ Mochila Zero”, uma medida de combate à 
propagação da doença provocada pela COVID19, aliada à promoção de hábitos de 
utilização dos meios digitais ao serviço da educação e à eliminação do peso provocado pelo 
transporte de manuais e materiais escolares. 

 Participação no projeto de Empreendedorismo nas Escolas da CIMRL “Arrisca Connosco”!. Este 
projeto será implementado nas escolas do 3.º ciclo e ensino secundário e profissional da 
Região de Leiria, nos próximos dois anos letivos (2021/2022 e 2022/2023).  

 Visitaram-se os estabelecimentos de ensino em conjunto com a vereadora da educação, 
equipa da educação da CMP e o executivo das juntas de freguesia e coordenação da escola, 
onde se fez o diagnóstico de necessidades e de apoios específicos, de pessoal e outros, com 
exceção das freguesias de Abiul e Vila Cã devido ao agravamento epidemiológico;   

 Foi realizado o acompanhamento dos processos de requalificação e edificação nos seguintes 
edifícios escolares do ensino básico a intervencionar pela autarquia: 
 EB Conde Castelo Melhor; 
 EB de Pelariga; 
 EB de Vila Cã. 

 Participação dos elementos da direção em órgãos locais: 

 Grupo de trabalho que participou na elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 Conselho Municipal de Educação. 

 Centros Locais de Ação Social (CLAS).  

 Representante da educação nas estruturas dos Núcleos Locais de Inserção (NLI) e Centros 
Locais de Ação Social (CLAS).  

 Comissão Social de Freguesia de Pombal;  

 Comissão Social Interfreguesia de Louriçal, Almagreira e Carriço; 

 Comissão Social Interfreguesia de Pelariga e Redinha. 
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OO11: Desenvolver parcerias de âmbito local e nacional 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 

 Parcerias e protocolos estabelecidos: 

 Universidade do Algarve Projeto MILAGE APRENDER + 

 Município de Pombal / Associação de Pais - aplicação da Metodologia “Atitude Positiva” – 
Programa de Aprendizagem socio emocional para o 3º ciclo. 

 Município de Pombal - Cedência do uso do ginásio e espaço polivalente da EB Marquês de 
Pombal. 

 Protocolos e parcerias com empresas locais e regionais, para a organização das aprendizagens 
em contexto de trabalho das ofertas de dupla certificação, num total de quarenta e quatro. 

 Protocolos e parcerias no âmbito do Centro Qualifica: 
 Universidade Aberta, CES – Universidade de Coimbra.  
 PROEFA – Associação para a Promoção da Educação e Formação de Adultos.  
 Sicó Formação – Sociedade de Ensino Profissional S.A.  
 CSIS Consultores.  
 Talentus.  
 Adilpom - Projeto 3I’s  - Intervir, Integrar, Incluir. 

 

 Parcerias com instituições comunitárias (saúde, problemas de aprendizagem, comportamentos de risco, integração social 

e profissional, ambiente): 
Na vivência atípica de um ano letivo pandémico, o AEP manteve as diversas parecerias 

existentes, envolveu-as num contexto de E@D, desencadeando contextos de proximidade no 

acompanhamento dos alunos e famílias, coordenando as ações com os Encarregados de 

Educação. Neste trabalho assumiram particular relevância a autarquia, a Cercipom, CPCJ, 

centro de saúde, unidade de educação NR - centro, ordem dos psicólogos, IAC.  

 Parcerias com entidades que apoiam as crianças/alunos com medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão: 

 Efetuou-se a monitorização e acompanhamento dos programas de intervenção municipal 
em meio escolar: EPIS - Mediação- 2.ºano”, “EPIS-Resultados Escolares”, “ EPIS- Formação 
de docentes”, “Criança a SER-treino de competências socioemocionais”, “À Descoberta da 
Região de Leiria- Descobrir o Património”, ”Intervenção em Terapia da Fala” ,“Intervenção 
em Psicologia” ,“ Sim (também) Sou Capaz”; ”Melhor Sentir e Aprender-Kit para 
educadores e professores”, “Ler antes de Saber Ler”.  

 Articulou-se com a coordenadora do projeto 3Is – Intervir, Integrar e Incluir, o 
acompanhamento dos alunos de etnia e com os facilitadores o acompanhamento em 
tempo de isolamento preventivo e profilático. 

 Parceria com a Associação de Pais (Workshops / debates /palestras sobre temas da educação; Programas de articulação 

escola-família):  

 Realizou-se uma tertúlia subordinada ao tema O papel da escola e da comunidade na 
defesa dos direitos dos Jovens e das crianças. 

 Projeto Atitude Positiva da Academia Gulbenkian do Conhecimento, implementado no 3.º 
Ciclo, e que trabalha as competências sociais e emocionais dos alunos.  

 Ações educativas construtoras da interculturalidade que envolveram a comunidade educativa: 
Foram intervencionadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 
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Comunitário: vinte e quatro alunos, nove docentes, duas famílias. No âmbito do mesmo plano, 
em terapia da fala, foram intervencionados vinte e oito alunos. 

 
Responsável: Direção / Núcleo de Projetos e Atividades / Núcleo de Ofertas Formativas de Dupla 
Certificação / Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Pombal 
 
OO12: Participar em projetos e/ou parcerias de âmbito nacional e europeu 
 
Cedência de instalações: 
 
Ações executadas [Ano letivo 2020/2021]: 
 
a) Projetos e/ou parcerias de âmbito nacional: 

 
 Plano Nacional de Artes: em fase de implementação e em articulação com a Câmara Municipal 

de Pombal (CMP). Pretende abranger os alunos do AEP e promover um mínimo de três 
atividades artísticas ao longo do ano, em todos os níveis de ensino. 

 Biblioteca escolar: Projeto a Ler+2027 (PNL); Projeto de Leitura Vai e Vem (PNL); Projeto DivArt 
City (PNL); Programa Cientificamente Provável (RBE).  
 

b) Projetos e/ou parcerias de âmbito europeu 

 

 Aprovação da candidatura 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. Esta candidatura pretende continuar a melhorar as 
competências e o desempenho profissional adquiridos pelos nossos alunos no mercado de 
trabalho. Foram aprovadas 30 mobilidades em três países europeus e estão previstos, na 
candidatura, 20 estágios de curta duração (2 meses), para alunos do 3.º ano dos cursos 
profissionais, e 2 estágios de longa duração (6 meses), para alunos pós-graduados. 

 Foi aprovada a candidatura “Women Open to European Modern Nations”, Erasmus KA229, 
referente a intercâmbio de alunos e professores de dois escalões etários (13-14 anos e 15-16 
anos de idade). Este projeto será dinamizado nos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022. A 
candidatura envolve os seguintes países: Roménia, Itália, França (duas escolas), Finlândia e 
Portugal (Agrupamento de Escolas de Pombal).   
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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: QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

OE1. Estabelecer as Linhas Orientadoras da Gestão 

OO1: Operacionalizar as linhas orientadoras das componentes da Gestão  

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 
Elaborar os documentos de Gestão Administrativa 

1 

Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) 2020-
2024. Anexos: 

Equipa Avaliação 
Interna 

   Ata: Conselho Geral 

Projeto de Educação para a Saúde. 
Equipa Educação 
para a Saúde 

   Ata: Direção 

 Matrículas e Renovação de Matriculas.  
 Critérios de Constituição de Turmas. 
 Documento orientador com a Estratégia de 

Educação para a Cidadania.  
 Referencial de Avaliação.  
 Protocolo de E@D. 

 Conselho 
Pedagógico 

   Ata: Conselho Pedagógico 

Relatório anual do Projeto Educativo. 
Diretor 

   
Ata: Conselho Geral / 
Conselho Pedagógico 

Carta de missão do diretor.    Ata: Conselho Geral 

Reformular os documentos de Gestão. 
Financeira (anual). 

Conselho 
Administrativo 

   
Ata: Conselho 
Administrativo 

Reformular os documentos de Gestão Recursos Humanos 

2 

 Manual de Normas e Procedimentos dos 
Serviços. 

 Balanço Social (anual). 
 Manual de Acolhimento (anual). 
 Guião de Apoio SIADAP. 

Diretor    Ata: Direção 

Plano de formação.  
Equipa Avaliação 
Interna 

   Ata: Conselho Pedagógico 

Rever os documentos de Gestão Pedagógica 

3 

 Regulamento Interno.  

 Plano Anual de Atividades.  

 Relatórios anuais: Plano Anual de Atividades;  

 Resultados Escolares. 

 Documento Orientador de Organização do 
Ano Letivo. 

Diretor    
Ata: Conselho Geral / 
Conselho Pedagógico 

4 Referencial de Avaliação. 
Conselho 
Pedagógico 

   Ata: Conselho Pedagógico 

5 Guião de Apoio ADD. SADD    Ata: Conselho Pedagógico 

6 
Promover uma melhoria contínua do processo 
de autoavaliação (bianual). 

Equipa Avaliação 
Interna 

   Ata: Conselho Pedagógico 

7 

Incentivar os departamentos curriculares a 
apresentarem anualmente pelo menos uma 
ação de melhoria que reforce, na comunidade, a 
missão do Agrupamento. 

Diretor    Ata: Conselho Pedagógico 

8 

Apostar na qualidade dos processos de trabalho 
com normas reconhecidas: Normalização dos 
procedimentos e definição de padrões de 
qualidade. 

Departamentos    Ata: Departamentos 

Implementar o sistema de qualidade no âmbito 
do Quadro de Referência Europeu de Garantia 
da Qualidade para a Educação e Formação 
Profissionais (Quadro EQAVET). 

Equipa EQAVET    Ata: Conselho Pedagógico 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 
Gestão da Comunicação 

9 

Divulgação das informações / atividades 
desenvolvidas no AEP (página WEB, órgãos de 
comunicação social). 

Equipa 
Comunicação e 
Marketing 

   Portal do agrupamento 

Disponibilizar informação sobre a oferta de 
ensino e formação profissional tendo por 
referência objetivos, atividades, indicadores e 
metas a médio e a curto prazo. 

Equipa EQAVET    Portal do agrupamento 

Divulgação por e-mail ao PD das deliberações 
do Conselho Pedagógico. 

Diretor    E-mail 

Divulgar por e-mail aos encarregados de 
educação uma nota informativa com as 
principais deliberações da direção.  

Direção    Notas informativas 

10 

Promover duas reuniões anuais com os 
seguintes parceiros: 

 Representantes dos encarregados de 
educação das turmas; 

 Associação de Pais;  

 Presidentes de Junta de Freguesia. 

Direção    Ata: Direção 

11 
Promover três reuniões com os Delegados de 
turma. 

Direção 

   Ata: Direção 

12 

Promover duas reuniões anuais com o pessoal 
não docente para conhecimento de 
documentos estratégicos, partilha da missão do 
Agrupamento e tomada conjunta de decisões e 
análise de situações e constrangimentos. 

   Ata: Direção 

13 

Promover duas reuniões anuais com os 
coordenadores das estruturas intermédias, para 
partilha da visão do Agrupamento e tomada 
conjunta de decisões. 

Diretor    Ata: Direção 

14 
Usar tecnologias digitais para melhorar a 
comunicação institucional com os aprendentes, 
encarregados de educação e terceiros. 

Diretor    
Ata: Direção 
PADDE 

Gestão da Segurança 

15 
Nomear um elemento da direção responsável pela 
segurança e supervisão da manutenção dos 
equipamentos e instalações escolar. 

Direção    
Ata: Direção 
Despacho de nomeação 

16 
Gestão da manutenção e segurança das 
instalações escolares. 

Diretor    Ata: Direção 

17 Gestão da segurança e qualidade alimentar Diretor    Ata: Direção 

18 

 Gestão do Portal da Parque Escolar. 

 Monitorização do sistema de gestão Técnica. 

 Monitorização do funcionamento do sistema 
de alarme e intrusão (SAI). 

 Monitorização do funcionamento do sistema 
de alarme e deteção de incêndios (SADI). 

 Controlo dos consumos de energia e de água. 

Diretor    Ata: Direção 

19 Gestão da segurança contra catástrofes. Diretor    Ata: Direção 

20 Acessibilidade. Diretor    Ata: Direção 

21 
Regulamento para a Segurança da Informação e 
Proteção de Dados (RSIPD). 

Diretor    Portal do agrupamento 

22 

Definir uma política BYOD (Bring Your Own 
Device); plano de segurança digital; regras de 
uso de espaços virtuais (“salas de aula” e/ou 
plataformas). 

Diretor    
Ata: Direção 
PADDE 
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N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

OE2. Valorizar os resultados sociais 

OO2: Promover um ambiente escolar saudável, socialmente acolhedor e inclusivo 

23 
Implementar medidas de redução do 
absentismo escolar e da indisciplina escolar. 

Direção    
Ata: Direção / Conselho 
Pedagógico 

24 
Estruturar os projetos: Estar e Saber Estar; 
Estudar e Saber Estudar; Aprender Sem 
Fronteiras.  

Direção    
Ata: Direção / Conselho 
Pedagógico 

25 

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

Direção    
Ata: Direção / Conselho 
Pedagógico 

OO3: Promover nos alunos uma visão integrada sobre o impacto da escolaridade no seu percurso de vida 

26 
Promover a semana de divulgação e orientação 
vocacional (Semana Aberta). 

Direção    
Ata: Direção / Conselho 
Pedagógico 
Portal do agrupamento 
Folhetos informativos 

27 
Dinamização de ações de informação / 
sensibilização. 

Direção    

28 
Informação, orientação e encaminhamento de 
jovens. 

Direção    

OO4: Promover o mérito e a excelência 

29 

 Publicar anualmente, em formato digital, o 
Livro dos Talentos. 

 Promover o dia do Diploma, em cerimónia 
aberta à comunidade. 

 Distinguir anualmente os alunos de que 
fazem parte do Quadro de Honra, de Mérito, 
de Valor e Menção a Melhor Turma, em 
cerimónia aberta à comunidade. 

Direção    

Ata: Direção  
Portal do agrupamento 
Quadro de Honra, de 
Mérito, de Valor e Menção 
a Melhor Turma 

30 

Promover a entrega de diplomas aos candidatos 
do Centro Qualifica (PFOL, EFA, processo RVC de 
nível básico e Secundário), em cerimónia aberta 
à comunidade. 

Centro Qualifica    
Portal do agrupamento 
 

31 
Divulgar os trabalhos dos alunos na página web 
do agrupamento. 

Equipa 
Comunicação e 
Marketing 

   
Portal do agrupamento 
 

OO5: Valorizar a qualificação e formação ao longo da vida 

32 Promover o bom funcionamento do CQ.  Centro Qualifica    
Portal do agrupamento 
Protocolos 
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E2: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

OE3. Prestar um Serviço Educativo de Qualidade 

OO6: Aprofundar os processos em curso no âmbito da gestão curricular 

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

33 Avaliar para as aprendizagens. 
Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
/ Departamento 

34 

Aprofundar as práticas de supervisão 
pedagógica, que contemplam a observação 
naturalista de aulas, para partilha de saberes 
e experiências e generalização de boas 
práticas. 

Departamentos    
Ata:  Conselho Pedagógico 
/ Departamento 

OO7: Promover o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular 

35 
Promover reuniões de articulação curricular e 
interdisciplinar. 

Departamentos    
Ata: Conselho Pedagógico 
/ Departamento 

OO8: Reforçar a conetividade digital e utilização de dispositivos tecnológicos 

36 
Integrar a programação e a robótica na 
educação pré-escolar.  

Conselho 
Pedagógico 

    

37 

Integrar na prática letiva do 1.º Ciclo as 
seguintes metodologias: Gamificação; 
Programação; Empreendedorismo; STEAM 
(Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e 
Matemática). 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
/ Departamento 

38 

Promover nos Educadores/professores: 

 O uso das tecnologias digitais;  

 O desenvolvimento das competências para 
usar, criar e partilhar recursos digitais para 
a aprendizagem;  

 A gestão da utilização de tecnologias 
digitais no ensino e aprendizagem;  

 O uso de estratégias digitais para melhorar 
a avaliação; 

 O incremento das tecnologias digitais nas 
estratégias de ensino e aprendizagem;   

 O desenvolvimento das competências 
pedagógicas específicas necessárias para 
promover a competência digital dos 
alunos. 

Conselho 
Pedagógico 

    

39 

Criar espaços para o desenvolvimento de 
ambientes de aprendizagens a pensar no 
desenvolvimento das competências do seculo 
XXI. 

Conselho 
Administrativo 

   PADDE 

40 

Dotar a sala de Desenho Mecânico das 
seguintes valências: 

 Produção gráfica e multidimensional 
(impressora 3D);   

 Programação e robótica (Robot e software 
específico);  

 Trabalho cooperativo e interativo (Quadro 
interativo);  

 Investigação e trabalho autónomo 
(tabletes, cadeiras flexíveis)  

 Energias renováveis.  

   PADDE 

41 

Criar dinâmicas de aprendizagem baseadas 
em modelos de aprendizagem cooperativa, 
com formas diferentes de organização do 
espaço da sala de aula.  

Departamentos    PADDE 

42 

Criar uma infraestrutura tecnológica de 
gestão de aprendizagem (LMS), para apoio a 
aulas síncronas, tarefas assíncronas e trabalho 
autónomo. 

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

Execução 
Evidências  

Sim Não 

OE4. Melhorar os resultados escolares 

OO9: Implementar medidas de melhoria da ação educativa 
Educação Pré-escolar 

43 
Dar continuidade às medidas de apoio e 
suporte às aprendizagens. 

Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

1.º CEB 

44 
Dar continuidade às medidas de apoio e 
suporte às aprendizagens. 

Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

45 
Na oferta complementar promover o trabalho 
de projeto, as atividades de caráter prático e 
experimental e pensamento computacional. 

Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

46 

Implementar as seguintes práticas: 

 Oficina Descobrir para @prender: explorar 
percursos pedagógico-didáticos de base 
prática e ou experimental, capazes de 
promover a curiosidade, a descoberta e o 
conhecimento. 

 Assembleia de turma: realiza-se 
semanalmente.  

 Momentos de interação com a 
comunidade educativa: apresentação de 
trabalhos / produtos finais dos projetos 
(representação teatral; demonstração 
prática em atelier; feira; workshops…). 

Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

2.º e 3.º CEB 

47 Introdução da disciplina de robótica 
Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

48 
Implementar as medidas de apoio e suporte 
às aprendizagens e trabalho colaborativo: 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

Cursos do ensino secundário 

49 
Cursos CH - Medidas de apoio e suporte às 
aprendizagens. 

Conselho 
Pedagógico 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 

50 
Cursos Profissionais - Medidas de apoio e 
suporte às aprendizagens e trabalho 
colaborativo. 

   
Ata: Conselho Pedagógico 
Documento OAL 
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E3: PARCERIAS 

 

OE5. Desenvolver redes de Parcerias, locais e Europeias 

OO10: Reforçar a colaboração com o Município de Pombal 

N.º Meta/Ação a desenvolver Responsável 
Executado Em 

Execução 
Evidências  

Sim Não 

51 

 Participar nos projetos Municipais e 
Intermunicipais 

(1)
.
 

 Colaborar na implementação do Plano 
Estratégico Educativo Municipal. 

 Acompanhar os processos de 
requalificação e de obras de melhoria 
nos edifícios escolares do ensino básico a 
intervencionar pela autarquia. 

 Colaborar no âmbito Descentralização da 
Educação (Lei n.º 50 de 2018 e Decreto 
Lei n.º 21 de 2019). 

 Participar nos órgãos locais: Conselho 
Municipal de Educação, Centros Locais 
de Ação Social, Estruturas locais do NLI e 
CLAS; Núcleo Executivo de Ação Social, 
Comissões Sociais das juntas de 
Freguesia e rede social. 

Direção    
Ata: Direção; Reuniões dos 
órgãos locais 

OO11: Desenvolver parcerias de âmbito local e nacional 

52 

 Dar continuidade às parcerias com 
associações ou clubes desportivos e outras 
que se venham a desenvolver por iniciativa 
do agrupamento ou a convite de entidades 
externas. 

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

 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. 

 Reforço das parecerias com as entidades 
que apoiam as crianças/alunos com 
medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão. 

Direção    
Ata: Direção 
Protocolos 

53 

 Promoção de parcerias e a participação em 
redes que promovam cidadania e 
interculturalidade. 

 Disponibilização de espaços para acolher 
atividades e iniciativas da comunidade que 
sejam promotoras da interculturalidade. 

 Envolver a comunidade na interação ou 
organização de ações educativas 
construtoras da interculturalidade. 

 Promover em parceria com a Associação de 
Pais: Workshops / debates /palestras sobre 
temas da educação; Programas de 
articulação escola-família. 

 Desenvolver protocolos e parcerias, com 
empresas locais e regionais, para a 
organização das aprendizagens em 
contexto de trabalho das ofertas de dupla 
certificação e do Centro Qualifica. 

    
Ata: Direção 
Protocolos 
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OO12: Participar em projetos e/ou parcerias de âmbito nacional e europeu 

54 

 Apresentação de candidaturas a projetos 
no âmbito do programa ERASMUS +, para 
mobilidade de formandos e pessoal de 
educação e formação profissional,  

 Dar continuidade a projetos e/ou parcerias 
existentes e outros que se venham a 
desenvolver por iniciativa do agrupamento 
ou a convite de entidades externas (6).  

 Dinamizar o Plano Cultural de Escola (PCE) 
inserido no Plano Nacional das Artes (PNA) 
e promover o envolvimento da 
comunidade educativa. 

Direção    
Ata: Direção 
Candidaturas aprovadas 

 
Ação executada     Ação em execução   Ação por executar   

Siglas 
 
 

6. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 

 Projeto Educativo 2020/2024  

 Documento Orientador de Organização do Ano Letivo 2020/2021 

 Relatório Anual do Plano Anual de Atividades. 

 Plano de Inovação – 2021/2022 

 Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) 

 Projeto Cultural de Escola 

 Projeto de Promoção e Educação para a Saúde 

 Projeto Aprender sem Fronteiras 

 Plano de Contingência para a COVID-19 

 Observação Naturalista de Aulas 

 Manual de Boas Práticas Aplicadas. 
 

Emitido parecer favorável, por unanimidade, na reunião de Conselho Pedagógico realizada no dia 
19 de outubro de 2021. 

 
 

Apreciado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 17 de novembro de 2021. 
 
 

O Presidente do Conselho Geral 
 
 
 

___________________________ 
(Dr. Arlindo Martins Araújo) 
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