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Escolas do agupamento 
 
Escola Secundária D. Dinis – escola sede 

 
 
 
Escolas Básicas (2º e 3ª ciclo 

    
Escola Básica de Marvila Escola Básica Damião de Góis 

 
 
Escolas do 1º Ciclo e Jardim de Infância 

 
Escola Básica João dos Santos Escola Básica Prof Agostinho da Silva 
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PROJETO EDUCATIVO (2018/2022) 
 

Introdução 
 

Continuamos a percorrer um caminho onde priorizamos uma escola aberta, transformacional 

e inclusiva. 

Enquanto escola aberta afirmamo-nos como espaço e tempo educativo e formativo, 

continuando a apostar na integração recíproca de todos os agentes internos e do meio 

envolvente, para que conjuntamente se contribua para o desenvolvimento na Educação. 

Somos abertos à mudança, à igualdade e à reflexão através da promoção e integração da 

diversidade no acesso à Educação. Neste contexto apostamos também em parcerias e 

projetos formativos que valorizem conhecimentos, capacidades e competências 

desenvolvidas pelos discentes, docentes, agentes educativos e na cooperação/colaboração 

entre instituições/empresas/autarquias. 

Enquanto escola transformacional procuramos: 

Delinear objetivos de forma bem definida, realizando atividades e promovendo a motivação 

para que esses objetivos sejam alcançados. Neste encadeamento procura-se promover a 

sustentação das relações, da cooperação e do espírito de equipa, contando necessariamente 

com agentes exteriores à Escola, todos os envolvidos a arrostar desafios, construindo 

conjuntamente os melhores caminhos e soluções para o bem-estar individual e 

organizacional de todos os elementos envolvidos. 

Enquanto escola inclusiva: 

Continuamos a apostar na construção de uma escola inclusiva onde todos e cada um dos 

alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, vislumbrem soluções que lhes 

permitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua integral 

inclusão social. 

 

 

Enquadramento legal 
 

De acordo com os princípios orientadores e objetivos do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, e 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, a autonomia, a administração e a gestão dos 

agrupamentos de escolas deve garantir a qualidade do serviço público, afiançando a 

promoção do sucesso escolar e a prevenção do abandono escolar, munindo-se de uma 

multiplicidade de soluções organizativas. Neste contexto há que relevar a equidade social, 

a perceção de condições para a concretização da igualdade de oportunidades, as condições 

de desenvolvimento pessoal e social bem como as condições de estudo e de trabalho, 

privilegiando os critérios de natureza pedagógica tendo como suporte a gestão eficiente dos 

recursos disponíveis. 
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Entendemo-nos como uma escola inclusiva e caminhamos no sentido de todos os alunos 

terem acesso a uma escola inclusiva, promotora da igualdade e da não discriminação, de 

modo a que a diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondam à 

heterogeneidade dos alunos, minimizando/eliminando obstáculos e estereótipos no acesso 

ao currículo e às aprendizagens, numa abordagem multinível, que integra medidas 

universais, seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão.  

Continuamos a trabalhar na flexibilidade curricular, na gestão flexível do currículo, dos 

espaços e dos tempos escolares para que a ação educativa nos seus métodos, tempos, 

instrumentos e atividades responda às necessidades de cada um. Concretizamos e 

concebemos uma abordagem de flexibilidade baseada na forma de organização dos alunos e 

do trabalho e na gestão do currículo, utilizando os métodos, as abordagens e os 

procedimentos mais adequados para que todos os alunos alcancem o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória.  

Será este o caminho que nos levará a uma escola inclusiva, onde cada uma das nossas 

crianças e jovens realize o seu próprio projeto educativo. O percurso que temos feito revela 

a inevitabilidade de reinventar, em permanência, uma escola consciente de que tem de viver 

o tempo do conhecimento ativo, integrado e transdisciplinar. Neste âmbito, a ação educativa 

prioriza a interligação e a interseção de saberes de diferentes áreas disciplinares e 

disciplinas, numa perspetiva horizontal e vertical, a constituição de equipas educativas e 

uma avaliação contínua e sistemática ao serviço das aprendizagens. O envolvimento ativo 

dos alunos no seu processo de aprendizagem e a valorização da sua voz no quotidiano da 

escola são, igualmente, determinantes para a sua formação integral. 

Apostamos na valorização da língua e da cultura portuguesa, na diversidade linguística dos 

alunos, enquanto veículos de identidade nacional, nas línguas estrangeiras, enquanto 

veículos de identidade global e multicultural e de facilitação do acesso à informação e à 

tecnologia. Associados a estes aspetos continuamos a assumir as artes, as ciências e 

tecnologias, o desporto e as humanidades como componentes estruturantes da matriz 

curricular das diversas ofertas educativas e formativas. 

Temos vindo a dar especial ênfase à promoção da educação para a cidadania e do 

desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social, ao longo de toda a 

escolaridade obrigatória, com base no trabalho colaborativo e interdisciplinar, no 

planeamento, na realização e na avaliação do ensino e das aprendizagens. Para que tal se 

concretize não podemos descurar a autodeterminação, o respeito pela autonomia pessoal, 

as necessidades, os interesses e preferências, a expressão da identidade cultural e linguística 

dos alunos, instituindo oportunidades para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisões, o exercício da cidadania ativa, de participação social, em cenários de partilha, 

de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade. 

No que concerne à conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo 

dos ensinos básico e secundário há que dar a maior das relevâncias: 

 à promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem sustentada numa 

abordagem multinível, 

  ao caráter formativo da avaliação, 

  à consolidação de um exercício efetivo de autonomia curricular, possibilitando a 
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identificação de opções curriculares eficazes, adequadas ao nosso contexto,  e 

enquadradas no nosso projeto educativo e noutros instrumentos fulcrais da vida da 

escola.  

 

Pretende-se que todos os alunos consigam adquirir os conhecimentos, desenvolver as 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Temos vindo a investir na valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do 

currículo, designadamente através do desenvolvimento de projetos que aglutinem 

aprendizagens das diferentes disciplinas, concebidos, realizados e avaliados pelo conjunto 

dos professores do conselho de turma ou do ano de escolaridade. 

Focalizando-se nas áreas de competências consignadas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, procuramos estabelecer prioridades no desenvolvimento do 

planeamento curricular, tais como: a valorização das tecnologias de informação e 

comunicação, do trabalho prático e experimental, a integração das componentes de 

natureza regional e da comunidade local, a aquisição e desenvolvimento de competências 

de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista 

à resolução de problemas e ao reforço da autoestima dos alunos, a promoção de experiências 

de comunicação e expressão em língua portuguesa e em línguas estrangeiras nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal.Temos vindo a incrementar a implementação do trabalho 

de projeto como dinâmica centrada no papel dos alunos enquanto autores, tentando 

proporcionar-lhes aprendizagens significativas. 

As opções curriculares da escola devem concretizar-se, entre outras, nas seguintes 

possibilidades: combinação parcial ou total de componentes de currículo ou de formação, 

áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com recurso a 

domínios de autonomia curricular, promovendo tempos de trabalho interdisciplinar, com 

possibilidade de partilha de horário entre diferentes disciplinas, alternância, ao longo do 

ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento 

multidisciplinar, em trabalho colaborativo, desenvolvimento de trabalho prático ou 

experimental com recurso a desdobramento de turmas ou outra organização, integração de 

projetos desenvolvidos na escola em blocos que se inscrevem no horário semanal, de forma 

rotativa ou outra adequada e na organização do funcionamento das disciplinas de um modo 

trimestral ou semestral, ou outra organização, desdobramentos nalgumas disciplinas, não 

comprometendo as matrizes curriculares base. 

De suma importância é também a continuidade da promoção da articulação entre os três 

ciclos do ensino básico e o ensino secundário, para garantir uma gestão integrada, 

articulada e progressiva do currículo. A identidade do ensino secundário enquanto nível de 

ensino deve continuar a ser valorizada porque oferece aos alunos vias distintas que 

respondem aos seus interesses vocacionais e permitem a consecução da escolaridade 

obrigatória, a inserção no mundo do trabalho e o prosseguimento de estudos. 

 

Majoramos o envolvimento parental, o direito dos pais ou encarregados de educação à 

participação e à informação relativamente a todos os aspetos do processo educativo do seu 

educando, tentando cada vez mais integrá-los na escola, quer na participação em atividades, 
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nos Conselhos de Turma e em momentos que consideramos cruciais para a vida da escola. 

Alunos e encarregados de educação devem ser incluidos na identificação das opções 

curriculares da escola. 

A concretização dos items focados anteriormente só é viável desde que se continue a 

reconhecer os docentes como agentes principais do desenvolvimento do currículo, 

exercendo um papel fulcral no processo de ensino e aprendizagem, na avaliação, na reflexão 

conjunta sobre as opções a tomar, a sua exequibilidade e adequação aos contextos da 

comunidade escolar. Nesta perspetiva é importante a mobilização dos agentes educativos 

como uma mais-valia para a promoção do sucesso educativo dos alunos. Fazendo a avaliação 

das aprendizagens parte integrante da gestão do currículo, a escola deve promover a 

capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, valorizando a 

complementariedade entre a avaliação interna e externa. 
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1. Quem somos 
 

 

1.1. Identificação do agrupamento 
 

O Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa, com o código 171384, está localizado na 

freguesia de Marvila, concelho e distrito de Lisboa, é constituído pelas seguintes 

escolas: Escola Secundária D. Dinis (escola sede do agrupamento), Escola Básica de 

Marvila (2º e 3º ciclos), Escola Básica Professor Agostinho da Silva (JI, 1º ciclo e prevendo-

se a abertura do 2º ciclo), Escola Básica João dos Santos (JI e 1º ciclo), Escola Básica 

Damião de Góis (2º e 3º ciclos), Escola Básica de Lóios (JI e 1º ciclo), Escola Básica Luíza 

Neto Jorge (JI e 1º ciclo) e Escola Básica n.º 195 – Aquilino Ribeiro (JI e 1º ciclo).  

 

O Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa abrange todos os ciclos de ensino, do pré-

escolar ao ensino secundário, sendo considerado um Território Educativo de Intervenção 

Prioritária. 

 

Integra o Centro de Formação de Associação de Escolas António Sérgio, sendo a Escola 

Secundária D.Dinis sede do Centro. 

 

A sua morada, telefone e endereço eletrónico são: 
Rua Manuel Teixeira Gomes – 1950 – 186 Lisboa 

Telefone: 218310190 

Email: info@aeddinis.pt 
 

O Agrupamento integra ainda, desde o seu início, a 

Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde 

(RNEPS) e, consequentemente, a SHE (Schools for 

Health Education). 

 

 

 

1.2. Bibliotecas 
 

O Agrupamento possui 5 bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares e são 

entendidas pela comunidade escolar como recursos fundamentais de suporte à organização 

e desenvolvimento dos processos pedagógicos. Têm evoluído no sentido de responderem 

com qualidade à ocupação plena dos tempos escolares dos alunos em diferentes 

enquadramentos educativos: curriculares e não curriculares. 

É nelas que funcionam atualmente os Centros de Apoio à Aprendizagem. 

 

 

  

mailto:info@aeddinis.pt
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1.3. Oferta educativa do Agrupamento de Escolas, D. Dinis, Lisboa 
 

Para responder aos desafios do processo de aprendizagem o Agrupamento oferece as 

seguintes valências:  

 

 Pré-escolar; 

 Ensino Básico – 1.º, 2.º e 3.º ciclo, onde se incluem os Cursos de Educação e 
Formação; 

 Ensino Secundário – Científico e Humanisticos e Ensino Profissional 

 Educação e Formação de Adultos 
 

 

 

1.4. Atividades de desenvolvimento educativo e complemento curricular 

 

1.4.1. Projetos 

 
A escola é um espaço onde se adquirem conhecimentos e desenvolvem saberes, e 

também um local de interação humana e socialização, de construção de relações e 

laços de amizade, tendo grande impacto na vida dos que a frequentam. 
 

É um espaço promotor da participação em atividades de complemento curricular, 

numa clara consciência de que o sucesso educativo só é possível com a colaboração 

de todas as estruturas que constituem a realidade do aluno: a família, a escola e a 

comunidade em que se insere. A abertura da escola à comunidade e o 

estabelecimento de parcerias socioeducativas reforçam a dimensão comunitária da 

ação educativa. 
 

Os projetos de desenvolvimento educativo e complemento curricular permitem a 

aprendizagem, o acesso a equipamentos e experiências diferentes, a promoção da 

escola enquanto elemento ativo da comunidade em que está inserida, o 

desenvolvimento de capacidades ao nível do conhecimento, da prática pedagógica, 

do trabalho colaborativo e a criação de ambientes de aprendizagem verdadeiramente 

enriquecedores. 
 

Neste sentido, orientamo-nos para o estabelecimento de protocolos e parcerias, 

nomeadamente com a Junta de Freguesia de Marvila, com Instituições de Ensino 

Superior, com o tecido empresarial, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, IAC, Câmara 

Municipal de Lisboa, ERASMUS, entidades e organismos locais, desenvolvendo atividades 

e experiências no âmbito do desenvolvimentro científico, da dinamização cultural, do 

empreendedorismo, em projetos de solidariedade, de educação ambiental, de 

investigação ou outros, com benefícios evidentes para os alunos e valorização da 

imagem da Escola. 
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO E COMPLEMENTO CURRICULAR 

Ativos  

 

 

 

1.4.2. Visitas de estudo 
 

As visitas de estudo constituem-se como um importante instrumento de aprendizagem 

escolar e social. No nosso projeto considera-se que devem ser proporcionadas a todas as 

turmas, com uma planificação efetuada no âmbito da turma/ano, promovendo a 

interdisciplinaridade, considerando a importância do conhecimento transversal que as 

mesmas podem disponibilizar aos alunos. 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS 

Projeto / Clube Responsáveis 

Desporto Escolar André Bento 

Programa de Educação para a Saúde e 
Sexualidade 

Arménia Tomaz – ESDDinis _Coord 
Patrícia Vicente – EBDGóis 
Maria Rita Silva - EBMarvila  

Plano Nacional de Cinema António Ramos 

Clube ArtMedia Paulo Rocha 

Clube Europeu Rosário César  

Clube ExperimentArte Manuela Carrondo  

Clube de Alemão Hermínia Viegas 

Clube de Francês – Atelier de Français Ana Paula Serra 

Clube de Robótica  Carlos Almeida 

Economia para o Sucesso  Arminda Fernandes  

 

Eco - Escolas  

Carla Duarte – ESDDinis 

Paula Vanzeller – EBDGóis 
Manuel Mota - EBMarvila 

Erasmus + Carlos Almeida / Paula Cabral 

Esgrima Histórica  Ema Brito 

Lição de Cinema (Academias de 

Conhecimento da Fundação Calouste 

Gulbenkian)   

Fátima Joaquim – EB Agostinho da Silva 

Florbela Violante - EBMarvila 
 

Matemática e Jogos de Estratégia Fernanda Larião - ESDDinis 

Margarida Paz – EBDGóis 
Aida Pereira - EBMarvila 

Núcleo de Ciências  Ana Pereira 

“ Para ti se não faltares” (Fundação 
Benfica) 

Pedro Castro- EBMarvila 
Carla Teixeira- EBDGóis 

 
Oficina de Ciência  
 

 
Helena Esparteiro 
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2. Os alunos 
 

 

2.1. Perfil dos alunos 
 

Os alunos do Ensino Básico são provenientes sobretudo da Freguesia de Marvila. A 

heterogeneidade socioeconómica da Freguesia reflete-se na composição do perfil destes 

alunos. O grande desafio que aqui se coloca é o quebrar de círculo de baixa escolaridade 

familiar, permitindo que todos tenham condição real de aceder ao ensino Secundário e 

conclui-lo. 

Os alunos do Ensino Secundário têm origem principal nas turmas do ensino básico do 

agrupamento, com as características atrás referidas mas, atualmente, cerca de um terço 

é proveniente de outras Freguesias e mesmo de outros Concelhos, apresentando condições 

socioeconómicas mais favoráveis.  

A referência que a Escola Secundária D. Dinis apresenta em relação a alguns Cursos 

Científico Humanísticos e Cursos Profissionais tem proporcionado a vinda de alunos de 

concelhos limítrofes, Loures, Vila Franca de Xira, Odivelas. 

Após anos de forte afluência de alunos do Brasil e da Ucrania que entretanto diminuiu de 

forma significativa, têm sido colocados no Agrupamento nestes últimos anos pelo Alto 

Comissariado dos Refugiados, alunos provenientes de África, francófona e anglófona, e 

médio oriente, sobretudo para o ensino secundário. Recebemos também migrantes de 

outras origens, Brasil, China, Paquistão e Angola, de estratos socioeconómicos mais 

favoráveis. 

 

 

2.2. Contexto 
 

 

Como se refere atrás, o contexto em que o Agrupamento se insere apresenta alguns 

desafios como o demonstra o facto de termos cerca de 60% dos nossos alunos inseridos nos 

escalões A e B de apoio de ação social escolar, para além de outros, que não o sendo, 

manifestam iguais carências. 

De acordo com o já referido, há assimetria no número de alunos com apoio de ação social 

escolar, com escolas de 1º ciclo a atingirem os 80% de alunos com escalões A e B e outra 

com cerca de 48%. 

  

 

 

3. Sucesso escolar 
 

No ano letivo de 2018/2019 houve um aumento da taxa de sucesso escolar em todos os 

ciclos de ensino, exceto 3º ciclo. Contudo esta melhoria deixa-nos ainda aquém do que 

consideramos possível alcançar. Há necessidade de reforçar a articulação curricular, as 

parcerias pedagógicas, e melhorar a eficácia das diversas medidas de promoção do sucesso 

disponibilizadas aos alunos.  
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De acordo com os resultados obtidos em 2018/2019, no que respeita à taxa de percursos 

diretos de sucesso, entre os alunos da escola, em todas as ofertas educativas, constata-se 

que as metas do Plano de melhoria TEIP foram superadas. 

 

 

4. O meio socioeconómico e cultural envolvente 
 

Sob o ponto de vista demográfico e socioeconómico a Freguesia de Marvila é muito 

heterogéna. Sendo uma Freguesia com população jovem e simutaneamente com forte 

presença dos avós, na maioria dos casos, as profissões desta população estão associadas a 

serviços e comércio, registando-se ainda um elevado índice de desempregados, de 

reformados e de beneficiários do Rendimento Social de Inserção. 

 

Nos últimos anos, no entanto, assiste-se a uma gradual integração cultural e à melhoria 

dos níveis de habilitação académica, existindo situações crescentes de habilitações média 

e superior. 

 

Os encarregados de educação são maioritariamente as mães, embora nalguns casos o pai 

ou os avós se assumam como encarregados de educação. 

 

 

4.1. A comunidade envolvente e as parcerias 
 

A ligação da escola à comunidade envolvente é de suma importância. O conhecimento das 

potencialidades institucionais da freguesia permite o estabelecimento de parcerias com 

benefícios recíprocos, levando às instituições o conhecimento científico, técnico e 

pedagógico, através da formação de alunos para a vida ativa, e proporcionando aos alunos 

experiências de trabalho e a possibilidade de porem à prova as suas aprendizagens. 

 

Para além da Junta de Freguesia, principal parceiro de muitos projetos e da Câmara 

Municipal de Lisboa, ambos representados no Conselho Geral do Agrupamento, existem na 

envolvência do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa, muitas outras instituições de 

carácter social, desportivo, pedagógico e empresas com as quais o Agrupamento tem 

mantido parcerias para a colaboração e desenvolvimento de trabalhos científicos, a 

organização de conferências e workshops ou para a formação de alunos em contexto de 

trabalho. 

 

Marvila é uma das Freguesias que possui um maior número de instituições de apoio social 

(45), associações, coletividades, IPSS e outras, não esquecendo o contributo da Junta de 

Freguesia no incentivo aos projetos e instituições. 
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5. Análise SWOT 

 

Forças / Pontos Fortes 
 

Fraquezas / Pontos Fracos 

 

S1 
Uniformização de critérios de avaliação e aferição dos resultados 
escolares dos alunos por ano e disciplina. 

 

W1 
 

Fracos resultados escolares comparando com a média nacional e 
situações de abandono precoce. 

 

S2 
Contributo do quadro de mérito e excelência para a promoção do 
sucesso e a valorização do saber. 

 

W2 
 

Grande diferença etária na mesma turma, sobretudo no 2º ciclo. 

 
S3 

Disponibilização de apoio educativo e aulas de apoio a qualquer 
disciplina sempre que necessário e PPE (preparação para exame) a 
todas as disciplinas de exame. 

 
W3 

 

Dificuldades dos alunos ao nível de hábitos e métodos de 
trabalho e estudo, nos diferentes níveis de ensino. 

 

S4 
 

Oferta educativa diversificada. 
 

W4 
Aferição de metodologias e estratégias pedagógicas sem a 
eficácia desejada 

 

S5 
 Desporto Escolar em todos os ciclos e em todas as escolas do 
Agrupamento. 

 

W5 
Reflexão conjunta e regular das práticas educativas sem a 
eficácia desejada 

 

S6 
 

Desenvolvimento de projetos diversificados. 
 

W6 
 

Insuficiente articulação vertical. 

 

S7 
Existência de GAAF em todas as escolas e articulação com o GAA.  

W7 
Constrangimentos a nível da coordenação e da supervisão das 
estruturas intermédias. 

 

S8 
 

Utilização do email institucional (docentes e não docentes). 
 

W8 
 
Indisciplina (comportamentos desajustados). 

 
S9 

Utilização da plataforma INOVAR por toda a Comunidade 

Educativa. 

 
W9 

Pouco envolvimento dos encarregados de educação na escola, 
em especial os dos alunos mais problemáticos. 

 

S10 
Atenção dispensada pelo agrupamento às situações de 
necessidade socioeconómica. 

 

W10 
 

 

S11 
Relação de proximidade estabelecida entre Educadores /PTT/ 
Diretores de turma e família 

 

W11  

 

S12 
 

Centro de Recurso e rede de bibliotecas 
 

W12 
 

 



 

 

 

14 

 

 

Oportunidades Ameaças / Constrangimentos 

O1 Existência de recursos humanos para apoio a alunos com 
necessidades especiais de inclusão. 

T1 Sobrecarga dos docentes com trabalho administrativo e 
burocrático. 

 

O2 
 

Envolvimento do agrupamento em Projetos Externos (nacionais e 
internacionais) 

 

T2 
Sistemática alteração dos normativos que implicam 
reorganização de funcionamento. 

 

 
O3 

Número significativo de parcerias estabelecidas através de 
protocolos, nomeadamente em projetos e estágios para 
alunos de Cursos Profissionais e de Educação e Formação. 

 

 
T3 

 
 Baixo nível de escolarização de um número significativo de 
Pais/encarregados de Educação. 

 

O4 
Relacionamento do agrupamento com a Autarquia / Junta de 
Freguesia e outros parceiros. 

 

T4 
 

Diferentes anos de escolaridade na mesma turma do 1º ciclo. 

  T5 Inserção do agrupamento num contexto socioeconómico 
carenciado, com agregados familiares debilmente estruturados. 

T6 
Desvalorização da escola e do seu papel, por parte de algumas 
famílias. 

T7 Processo de colocação de professores. 

T8 Rotatividade de docentes. 

T9 Número insuficiente de assistentes operacionais. 

T10  Alguma degradação de instalações e equipamentos (escolas 1º 
ciclo e 2,3º ciclos) 

 

T11 
Dificuldades de comunicação da escola com algumas famílias, 
nomeadamente de alunos com absentismo e abandono 
escolar. 

 

T12 
Resposta insuficiente da rede de apoio externo a alunos em 
situação de abandono escolar e negligência 
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6. Missão, Visão e Valores  

 
O AEDD tem como Missão prestar um serviço público de educação e formação de qualidade, 

ministrando cursos que dotem os seus alunos, jovens ou adultos, de uma sólida formação de 

base, de competências e saberes orientados para a construção de soluções aos desafios do 

século XXI, que permitam uma verdadeira oportunidade de exercício de liberdade de escolha de 

opções de aprendizagem e de percursos de vida ativa. 

 

A Visão para o Agrupamento de Escolas, D. Dinis, Lisboa, é a de ser uma Escola concretizadora 

de aprendizagens de sucesso para a vida e para a integração ativa na sociedade, reconhecida 

como uma instituição pública de referência pela qualidade do ensino e formação ministrados. 
 
 

Os Valores que defendemos constituem-se como os pilares de sustentação da intervenção da 

Escola. Destacamos a importância dos seguintes valores na forma de ser e de estar dos nossos 

alunos enquanto cidadãos intervenientes na sociedade: 
 

Saber – promoção de uma atitude de abertura ao conhecimento, à cultura científica e técnica, ao 

espírito crítico, articulando saberes e cidadania na construção de competências. 
 

Humanismo – respeito pela dignidade individual e de todos os membros da comunidade 

educativa, associado a comportamentos de partilha e entreajuda. 

Qualidade – promoção e desenvolvimento de ações no sentido da adequação da ação educativa 

à evolução das características da população escolar numa procura permanente de obtenção de 

melhores resultados a partir de um melhor desempenho de cada elemento interveniente no 

processo. 

Rigor – promoção de uma atitude de rigor, considerada como condição necessária para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. 
 

Competência – reconhecimento do mérito daqueles que promovem a valorização do coletivo, 

potenciando a melhoria contínua do serviço prestado à comunidade. 

Afetos – estabelecimento de relações interpessoais de confiança e respeito mútuo, 

processo fundamental num serviço educativo de qualidade. 
 

A formação desta cultura significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, 

costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem daqueles valores essenciais citados 

que devem transformar-se em práticas. 
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7. Linhas de ação estratégica 

 
De acordo com o projeto de intervenção do Diretor, face à caracterização do Agrupamento e 

às necessidades de melhoria identificadas, quer ao nível de processos, quer ao nível de resultados, 

desenvolve-se a intervenção no plano organizacional e pedagógico com base nos seguintes 3 eixos 

estratégicos: 

 

 Eixo 1 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 
 

 Eixo 2 – Gestão Curricular 
 

 Eixo 3 – Parcerias e Comunidade 
 
 
 

7.1. Eixo de Intervenção 1 
 

7.1.1. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas  

 
Os Agrupamentos são instituições que prestam o serviço público de educação e cuja 

governabilidade se pretende assente em princípios democráticos e de subsidiariedade mas também 

de prestação de contas, transparência e clareza. 

O Conselho Geral constitui-se como o órgão estratégico e de representação, onde e s t ã o  

representados docentes, não docentes, alunos, pais e encarregados de educação, autarquias 

e a comunidade local, contextualizando o posicionamento da Escola no seu meio de pertença 

bem como o papel interventor dos diferentes atores da Comunidade Educativa, no provimento 

de uma educação pública de qualidade. 

O Diretor constitui-se como o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  

O Conselho Pedagógico é um órgão colegial de coordenação e supervisão pedagógica, curricular 

e didática, de formação e avaliação e de orientação educativa. 

O Conselho Administrativo é o órgão administrativo e deliberativo no que concerne às matérias 

administrativas e financeiras, que analisa, delibera e acompanha a execução orçamental. 
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Eixo de intervenção 1 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 
 

 

OBJETIVOS/ METAS AÇÕES A IMPLEMENTAR INDICADORES 

a) Promover a melhoria contínua do 
processo de autoavaliação do 
Agrupamento. 

1. Aplicação da metodologia CAF Educação; 

2. Ações de Formação; 

3. Processo de auto-avaliação e elaboração do Plano de 
Melhoria pela equipa de autoavaliação do Agrupamento; 

4. Monitorização e avaliação do PE, do PAA, do 
Plano de formação, do TEIP e das Bibliotecas. 

1. Taxa de execução 

2. Nº de ações de formação – PD e PND 

3. Nº de relatórios de autoavaliação 
(1/ano) 

4. Taxa de concretização dos Planos 

b) Rentabilizar os recursos financeiros 
do Agrupamento. 

5. Aluguer dos espaços; 

6. Previsão das necessidades de materiais e serviços em 
PAA. 

5. Taxa de ocupação das instalações 
alugadas 

6. Taxa de execução do orçamento 

c) Simplificar e uniformizar 
procedimentos no conjunto das 
atividades formais desenvolvidas no 
Agrupamento 

7. Definição dos canais de comunicação; 

8. Utilização do correio eletrónico; 

9. Criação e/ou reformulação de guiões/roteiros 
de procedimentos nas áreas pedagógica e 
administrativa. 

7. Número de canais executados 

8. Taxa de utilização do correio 
eletrónico na comunicação 
institucional 

9. Número de procedimentos 
simplificados/ área 
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OBJETIVOS/ METAS AÇÕES A IMPLEMENTAR INDICADORES 

d) Melhorar as instalações e os 
equipamentos do Agrupamento 

10. Reparação/substituição dos recursos danificados; 

11. Adequação dos equipamentos e recursos educativos às 
necessidades do agrupamento. 

12. Elaboração de um programa de manutenção para os 
equipamentos educativos e instalações escolares e 
nomear um docente responsável; 

10. Taxa de reparação / substituição 

11. Taxa de utilização. 

12. Taxa de execução do programa 

e) Melhorar as condições de 
trabalho e de convívio para alunos 

13. Comunicação de situações problemáticas junto das 
entidades responsáveis para que se proceda à resolução 
das mesmas; 

14. Criação de espaços e equipamentos adequados ao 
desenvolvimento de atividades pedagógicas e lúdicas; 

13. Taxa de situações reportadas 

14. Nº de espaços (um) / 
equipamentos disponibilizados 
por escola (Marvila/DG/ESDD) 

f) Garantir condições de segurança 
para todos os elementos da 
comunidade escolar. 

15. Reforço das ações de sensibilização da Escola Segura 
no espaço circundante e interior das escolas; 

16. Realização anual de exercícios de simulacro com 
evacuação total/parcial, 

17. Ações de sensibilização para questões de 
segurança  

 

15. Nº de ações de sensibilização da escola 
segura  

16. Nº exercícios realizados/ano (um);  

17. Nº de ações desenvolvidas e/ou 
cumprimento do plano de segurança  
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OBJETIVOS/ METAS AÇÕES A IMPLEMENTAR INDICADORES 

g) Promover a cultura de trabalho 
colaborativo entre os membros da 
comunidade educativa 

18. Apresentação anual por cada departamento de uma 
prática, experiência ou projeto que tenha contribuído 
significativamente para a qualidade do serviço educativo; 

19. Implementação de estratégias colaborativas; 

 

  18. Nº de boas práticas apresentadas 

19. Nº de ações de trabalho colaborativo 
(departamento/interdepartamental; 
docente/não docente; 
docentes/Encarregados de 
educação; docentes/parceiros) 

h) Melhorar a articulação entre as 
diferentes estruturas / órgãos da 
escola. 

20. Criação de espaços/tempos comuns nos horários para 
a realização de reuniões; 

21. Reforço da participação na construção dos 
documentos estratégicos do Agrupamento e do 
trabalho colaborativo; 

20. Nº horas de espaço comum de 
trabalho para docentes 

21. Nº de reuniões para o efeito. 

 

i) Promover uma gestão
 descentralizada, participada e 
flexível. 

22. Delegação de funções nos coordenadores de 
estabelecimento e estruturas intermédias. 

22. Nº áreas de competência delegada 

j) Melhorar o grau de atendimento em 
relação ao nível de atendimento e dos 
serviços prestados 

23. Elaboração anual de questionários (alunos, EE, 
docentes e não docentes, utentes) para medir o grau de 
satisfação dos utentes, para o funcionamento da 
estrutura, órgão ou serviço; 

24. Realização de reuniões periódicas com os Assistentes 

Operacionais e Assistentes Técnicos para delinear 

ações de melhoria. 

23. Nº de questionários aplicados 
(um/setor) 

 

24. Nº realizações / período (uma). 
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7.2. Eixo de intervenção 2 – Gestão Curricular 
As estratégias assinaladas com asterisco* fazem parte do Plano Plurianual de Melhoria – TEIP. 

 
 

 

OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

a) Melhorar os resultados 
escolares dos alunos 

25. Coadjuvação no 1º ciclo 

26. Parcerias pedagógicas no 2º ciclo 

27. Apoio educativo no 3º ciclo e desdobramento de turma 
(Disc exame) _(condicionado crédito horário) 

28. Visitas de estudo 

29-Flexibilidade Curricular 

30-Medidas de oralidade 

31-Planos de Inovação (Portaria nº 181/2019 de 11 de 
Junho) 

32-Plano de Ação Contingencial (Marvila) 

25. Taxa de sucesso 

26. Taxa de sucesso 

27. Taxa de sucesso 

28. Nº de visitas de estudo 

29. Taxa de sucesso 

30. Taxa de sucesso 

31. Taxa de sucesso 

   

32-Taxa de sucesso 

b) Minorar as situações de 
absentismo e abandono 
escolar 

33. Implementação de cursos de educação e formação para o 
3º ciclo; 

34- Clubes e Projetos – valorização da participação dos 
alunos com a integração no processo de avaliação 
formativa e sumativa 

33. Taxa de absentismo dos 
alunos envolvidos e taxa de 
abandono escolar.  

34.Taxa de integração de 
valorização das aprendizagens 
nos clubes e projetos 

c) Desenvolver nos alunos 
hábitos e métodos de 
trabalho e estudo e 

35. Apresentação regular à turma dos trabalhos de pesquisa 
orientada; orientação em técnicas de trabalho e de estudo. 

35. Taxa de apresentação 
(1/turma/ano) 
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OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

incentivar a auto-
responsabilização dos alunos 
no desenvolvimento das suas 
aprendizagens 

  

d) Promover a literacia funcional, 
de leitura e informática 

36. Reforço da articulação Biblioteca Escolar/ Projetos/ Sala 
de aula; 

36. Nº de atividades 
Partilhadas 

e) Desenvolver capacidades e 
competências para que os 
alunos/ formandos adquiram a 
preparação necessária para o 
prosseguimento de estudos 
e/ou para o exercício 
profissional qualificado numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

37. Interação dos alunos com o mundo do trabalho – visita a 
Instituições e Empresas e Formação em Contexto de Trabalho 
(estágios) 

38. Interação dos alunos com o mundo académico – visitas 
/aulas no Ensino Superior; 

37. Nº de visitas e de estágios 

 

  38. Nº de visitas (às Instituições 
e das Instituições) 

f) Desenvolver competências 
sociais e pessoais dos alunos 

39. Divulgação aos alunos e Encarregados de Educação das 
regras de funcionamento da Escola (Regulamento Interno e 
Regulamentos anexos) 

       40- Divulgação e cumprimento de regras em sala de aula 

41. Ações de desenvolvimento de competências sociais e 
pessoais 

39. Nº de reuniões anuais - Dir 
Turma com alunos (turma) e/ou 
EE. 

40. Taxa de ocorrências 
disciplinares 

41. Nº de ações realizadas 

g) Promover a educação para a 
saúde, conjugando hábitos 
de vida e de nutrição 
saudáveis, com a prática do 
exercício físico 

42. Projeto PESS 

43. Desporto escolar 

44. Eco-escolas 

42. Nº ações - PESS 

43. Nº de atividades – Desporto 
Escolar 

44. Nº de atividades 
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OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

h) Reconhecer o mérito dos 
alunos e formandos 

45. Celebração do Dia do Diploma integrado no Dia da Escola; 

46. Valorização do Quadro de Excelência e Valor  

45. Nº sessões (uma/ano) 

 46. Nº de prémios aos alunos do 
quadro de Excelência e 
Valor 

i) Reduzir o número de 
ocorrências e medidas 
disciplinares em todos os 
ciclos de ensino 

     47. Coadjuvação/parceria pedagógica em sala de aula nas 
turmas de maior incidência de situações de indisciplina 

     48. Atuação concertada dos Professores, com os Serviços de 
Psicologia e Orientação (SPO) e com o Gabinete de Apoio 
ao Aluno (GAA) e Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF); 

    49. Colaboração dos Assistentes Operacionais na prevenção 
da indisciplina 

47. Variação das ocorrências 
disciplinares nos alunos 
envolvidos no projeto. 

48. Nº de ocorrências e medidas 
disciplinares. 

49. Nº de ocorrências e 
participações disciplinares 
fora de sala de aula 

j) Promover  a articulação 
vertical e horizontal que 
permita também um trabalho 
conjunto de reflexão e 
aferição de metodologias e 
estratégias pedagógicas 

50. Articulação vertical – curricular e pedagógica 

51. Planificação tendo em conta a gestão horizontal e vertical 
do currículo  

 

50. Nº documentos/áreas 
articuladas  

51. Nº grelhas de 
planificação disciplinar 
articuladas 

k) Promover a avaliação do 
ensino e das aprendizagens 

52. Elaboração de matrizes dos testes de avaliação por ano/ 
disciplina e sua divulgação antecipada aos alunos 

53. Análise conjunta, por disciplina e ano, das grelhas de 
correção dos testes realizados. 

52. Nº matrizes articuladas 
por ano/disciplina 

53. Nº grelhas de correção de 
testes 

l) Desenvolver o 
acompanhamento do 
trabalho dos docentes 

54. Intervisão de aulas e partilha, no seio do departamento/ 
grupo, sobre as conclusões.    

54. Nº de aulas intervisionadas 
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OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

m) Valorizar o sentimento de 
pertença à Escola e a uma 
comunidade 

55. Sessões de trabalho com os alunos Delegados de Turma 
e Associação de Estudantes para a sensibilização da 
importância da sua participação em processos de 
melhoria da sua aprendizagem e de clima de escola. 

56. Utilização do serviço cívico na Escola como medida 
de integração. 

57. Realização de atividades culturais, científicas e 
desportivas. 

55. Nº de reuniões (3/ano) 

 

56. Nº de dias de serviço 
cívico prestado 

57. Nº de atividades 
realizadas organizadas 
pelos alunos 

n) Valorizar a imagem da Escola a 
nível interno e externo 

58. Apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos (dias promovidos pelos departamentos/ projetos/cursos) 

59. Comemoração do Dia do Agrupamento 

60. Desenvolvimento de ações destinadas aos encarregados de 
educação para “redes sociais saudáveis” 

61. Festival de Luz 

 

58. Nº de apresentações 
públicas.  

59. Taxa de participação dos 
encarregados de educação  

60. Número de atividades 
realizadas   

61. Número de participantes da 
comunidade 
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7.3. Eixo de intervenção 3 – Parcerias e Comunidade 
As estratégias assinaladas com asterisco* fazem parte do Plano Plurianual de Melhoria – TEIP. 

 

OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

a) Fomentar a integração com o meio 
envolvente, dinamizando os protocolos e 
parcerias existentes e estabelecendo novos 
contactos 

62. Desenvolvimento de projetos de integração e 
articulação com a comunidade  

63. Manter o número de parcerias estabelecidas através 
de protocolos, nomeadamente em estágios para 
alunos de Cursos Profissionais e Educação e 
Formação. 

62. Nº de projetos 

63. Nº protocolos 

b) Facilitar a integração dos alunos na 
escola e no "espírito" d e  e sc o l a  e  ajudar 
a reconhecer a importância do "saber" 

64. Formação dos grupos de alunos tutores, orientados 
pelos respetivos DTs e coordenador de ciclo, em 
articulação com os coordenadores do ensino básico. 

65. Atribuição de funções específicas à 
Associação de Estudantes e / ou aos 
Delegados de Turma para a dinamização da 
Escola 

64. Nº Alunos tutores  

 

65. Protocolo com Associação de 
estudantes/Delegados de Turma 

c) Estabelecer estratégias de intervenção 
de combate à exclusão social dos alunos e 
famílias. 

 

66. Dinamização de ações de formação e sensibilização 
em Articulação com a Escola Segura 

67. Articulação com a CPCJ ou outras Instituições. 

66. Nº de ações de formação e 
intervenções realizadas. 

67. Número de reuniões/contatos 
efetuados 

       d) Articular  Escola / Família 68. Receção dos novos alunos, Pais e Encarregados de 
Educação em sessão conjunta com o Diretor, os 
Coordenadores de Ciclo e os Diretores de Turma no 
início de cada ano letivo, seguida de visita à Escola; 

68. Nº de novos alunos, pais e 
EEs na sessão inicial do 
ano letivo 
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OBJETIVOS/ METAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR INDICADORES 

e) Valorizar a importância do saber 
académico e da qualificação escolar e 
profissional junto dos alunos e dos EEs 

69. Cursos CEF do 3º ciclo e cursos profissionais do ensino 
secundário. 

70. Implementação dos EFA (s) destinados a jovens 
do agrupamento com mais de 18 anos e aos pais 
dos alunos. 

69. Nº de turmas em 
funcionamento 

70. Nº de turmas EFA em 
funcionamento 

f) Promover a participação dos EEs na vida 
da escola. 

71. Promover atividades/palestras com pais e EE e 
exposições de trabalhos dos alunos com visitas dos Pais.  

71. Nº de atividades e exposições 
realizadas 

g) Cont inuar  o desenvolvimento 
de projetos diversificados a nível 
europeu 

72. Valorizar projetos que permitam a ligação a várias 
escolas europeias como o “ Erasmus +” e o “ Clube 
Europeu” 

72. Nº de projetos e nº de 

alunos envolvidos 
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8. METAS 

 

 
 

Para além das metas gerais referidas, encontra-se também o agrupamento engajado nas metas do programa TEIP 3 em que está integrado. 
 
No âmbito deste programa têm sido afetados ao agrupamento recursos adicionais no âmbito do apoio aos alunos e às famílias – GAAF, com três 

técnicos - um mediador, um psicólogo e um assistente social - e também atribuição de recursos docentes e perito externo. 
 

Acordadas no âmbito do programa estão as metas que se encontram indicadas no quadro seguinte e que são também os referenciais para o 

período em questão. 

 

 

Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

Cultura de 

Escola e 

Lideranças 

Pedagógicas 

Medidas 

organizacionais 

Grau de diversidade das 

medidas organizacionais que 

visam a promoção do 

trabalho colaborativo (0-1) 
0,3 0,3 0,5 0,7 

 

Articulação 

Curricular e 

Diferenciação 

Pedagógica - 

Ação nº1 

 

Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade 

educativa face às dinâmicas 

pedagógicas implementadas 

(aplicados questionários) 

 

 

80,00% 

80,00% 83,00% 85,00% 

Articulação 

Curricular e 

Diferenciação 

Pedagógica - 

Ação nº1 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

Sucesso escolar 

na avaliação 

interna/externa 

 

Taxa de insucesso 

escolar (1) 

 

1.º 

Ciclo 

 

9,23% 

 

8,50% 

 

7,50% 

 

5,00% 

Importância da 

linguagem e da 

aquisição de 

metodologias 

de estudo - 

Ação nº 2 

 

 

2.º 

Ciclo 

 

 

23,45% 

 

 

22% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

Articulação 

Curricular e 

Diferenciação 

Pedagógica - 

Ação nº1; 

Parcerias 

Pedagógicas a 

Português e 

Matemática no 

2º ciclo - Ação nº 3 

3.º 

Ciclo 

 

21,50% 

 

19% 

 

17,50% 

 

16% 

Apoio educativo 

e 

desdobramento 

de turma 

(Línguas e Mat) 

 ES 29,80% 27,50% 25,50% 24,50%  

Taxa de alunos com 

classificação 

1.º 

Ciclo 

 

70,56% 

 

72,60% 

 

74,00% 

 

75,60% 

Apoio Educativo 

– importância 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

Sucesso escolar 

na avaliação 

interna/externa 

positiva a todas as 

disciplinas 

da linguagem e 

da aquisição de 

metodologias 

de estudo - 

Ação nº 2 

2.º 

Ciclo 

 

40,26% 

 

42,30% 

 

43,60% 

 

45,30% 

Parcerias 

Pedagógicas a 

Português e 

Matemática no 

2º ciclo - 

Ação nº 3 

3.º 

Ciclo 

 

29,38% 

 

31,00% 

 

32,70% 

 

34,30% 

Apoio educativo 

e 

desdobramento 

de turma 

(Línguas e Mat) 

ES 45,78% 47,80% 49,00% 50,80% PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

 

Sucesso escolar Taxa de alunos com 

positiva nas provas 

finais 

9.º - 

Port 

 

64,34% 

 

66,50% 

 

68,00% 

 

69,50% 

Apoio educativo 

e 

desdobramento 

de turma 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

na avaliação 

interna/externa 

(Línguas e Mat) 

9.º - 

MAT 

 

19,96% 

 

22,00% 

 

23,50% 

 

33,00% 

Apoio educativo 

e 

desdobramento 

de turma 

(Línguas e Mat) 

12.º - 

P 

64,10% 66,10% 67,80% 69,50% PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

12.º - 

MAT 

67,21% 68,50% 70,00% 71,50% PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

12.º - 

outra 

HIST  33,00% 34,50% 36,00% PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

 

Sucesso escolar  

Classificação média 

nas provas finais 

 

9.º - 

P 

 

2,82 

 

2,85 

 

2,88 

 

3,0 

Apoio 

educativo e 

desdobramen

to de turma 

(Línguas e 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

na avaliação 

interna/externa 

Mat) 

 

9.º - 

MAT 

 

1,86 

 

1,9 

 

1,95 

 

2 

Apoio 

educativo e 

desdobramen

to de turma 

(Línguas e 

Mat) 

12.º - 

P 

11,55 12 12,5 13 PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

 

12.º - 

MAT 

10,6 11 11,5 12 PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

12.º - 

outra 

HIST 8

,

5

2 

9 9,5 10 PPE e 

desdobramento 

de turma (disc 

exame) 

 

 

 

Taxa de percursos 

 

 

1.º 

Ciclo 

70%  

 

média de 

2014/2015 

 

 

 

77,00% 

 

 

 

79,00% 

 

 

 

81,00% 

Apoio 

Educativo – 

importância da 

linguagem e da 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

diretos de sucesso 

entre os alunos da 

escola, em todas as 

ofertas educativas 

2015/2016 

e 

2016/2017 

aquisição de 

metodologias 

de estudo - 

Ação nº 2 

  

Práticas 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

2.º 

Ciclo 

67% 

(média de 

2014/2015 

2015/2016 

e 

2016/2017 

 

 

 

69,00% 

 

 

 

71,00% 

 

 

 

73,00% 

Parcerias 

Pedagógicas a 

Português e 

Matemática no 

2º ciclo - 

Ação nº 3 

 

 

3.º 

Ciclo 

14% 

(média de 

2014/2015 

2015/2016 

e 

2016/201) 

 

 

 

16,00% 

 

 

 

18,00% 

 

 

 

20,00% 

Apoio educativo 

e 

desdobramento 

de turma 

(Línguas e Mat) 

 

 

 

ES 

28% 

(média de 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

 

 

 

30,00% 

 

 

 

32,00% 

 

 

 

34,00% 

 

  

 

1.º 

Ciclo 

 O agrupamento não tem 

estes dados 

recolhidos e tratados 

pelo que tomará 

3 pontos % 

acima 

7 pontos % 

acima 

Apoio Educativo – 

importância da 

linguagem e da 

aquisição de 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

como ponto de 

partida os elementos 

recolhidos em 

18/19. (DGE) 

metodologias de 

estudo - Ação nº 

2 

 

Gestão 

Curricular 

 

 

 

 

 

Práticas 

pedagógicas 

 

 

 

Taxa de alunos que 

melhoraram ou 

mantiveram a 

média final das 

suas classificações, 

relativamente ao ano 

anterior 

 

 

2.º 

Ciclo 

 O agrupamento não tem 

estes dados 

recolhidos e tratados 

pelo que tomará 

como ponto de 

partida os elementos 

recolhidos em 

18/19.(DGE) 

3 pontos % 

acima 

7 pontos % 

acima 

 

Parcerias 

Pedagógicas a 

Português e 

Matemática no 

2º ciclo - Ação 

nº 3 

 

 

3.º 

Ciclo 

 O agrupamento não tem 

estes dados 

recolhidos e tratados 

pelo que tomará 

como ponto de 

partida os elementos 

recolhidos em 

18/19. (DGE) 

3 pontos % 

acima 

7 pontos % 

acima 

Apoio 

educativo e 

desdobramento 

de turma 

(Línguas e Mat) 

Gestão 

Práticas 

pedagógicas 

  

 

ES 

 O agrupamento não tem 

estes dados 

recolhidos e tratados 

pelo que tomará 

como ponto de 

3 pontos % 

acima 

7 pontos % 

acima 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

Curricular 

 

partida os elementos 

recolhidos em 

18/19.(DGE) 

 

Taxa de 

interrupção 

precoce do 

percurso escolar 

(2) 

 

1.º 

Ciclo 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

Apoio Educativo 

– importância 

da linguagem e 

da aquisição de 

metodologias 

de estudo - 

Ação nº 2 

Interrupção 

precoce do 

percurso 

escolar 

2.º 

Ciclo 

2,76% 2,35% 1,99% 1,69% Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

3.º 

Ciclo 

0,97% 0,87% 0,78% 0,71% Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

 ES 2,40% 2,04% 1,74% 1,47% Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

Gestão 

Curricular 

Práticas 

pedagógicas 

 

 

 

Taxa de 

1.º 

Ciclo 

 

60,00% 

 

50,00% 

 

40,00% 

 

30,00% 

Apoio Educativo 

– importância 

da linguagem e 

da aquisição de 

metodologias 

de estudo - 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

 ocorrências 

disciplinares em 

contexto de sala de 

aula, face ao 

número 

total de 

ocorrências 

Ação nº 2 

 

 

2.º 

Ciclo 

13,4% (no 

global, 

não só em 

contexto 

de sala 

de aula) 

60,00%, 

Face ao total 

50,00% 

Face ao 

total 

30,00% 

Face ao 

total 

 

 

Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

 

 

3.º 

Ciclo 

8,8% (no 

global, não 

só em 

contexto 

de sala de 

aula) 

60,00% 

Face ao total 

50,00% 

Face ao 

total 

30,00% 

Face ao 

total 

 

Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

 

 

ES 

0,6% (no 

global, não 

só em 

contexto 

de sala de 

aula) 

60,00% 

Face ao total 

40,00% 

Face ao 

total 

20,00% 

Face ao 

total 

Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

Parcerias e Envolvimento Média de faltas 

 

1.º 

Ciclo 

 

2,45 

 

2 

 

1,55 

 

1,15 

Apoio Educativo 

importância da 

linguagem e da 

aquisição de 

metodologias 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 

Partida (4) 
Meta Designação / 

N.º (s) da(s) 

ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2021/2022 

Comunidade das famílias injustificadas por 

aluno (3) 

de estudo - 

Ação nº 2 

2.º 

Ciclo 

75,8 70 40 20 Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

3.º 

Ciclo 

28,3 25 23 15 Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

ES 22,2 21,5 15 10 

Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 

Envolvimento dos 

parceiros e das 

famílias 

 

 

Envolvimento da 

comunidade 

Grau de satisfação dos 

vários agentes da 

comunidade educativa 

relativamente ao clima 

de escola. 

 87,00% 90,00 93,00 CAF 

Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação em 

 

57,40% 
 

60,00% 

 

63,00% 

 

65,00% 

Os alunos e as 

suas famílias - 

Ação nº 4 ações promovidas pela UO 

 

Grau de satisfação face 

ao impacto das parcerias 

na promoção das 

aprendizagens dos 

alunos 

 

87,00 % 90,00% 93,00% CAF 
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(1) Considerar a percentagem de alunos retidos na avaliação no final do 3.º período. 

(2) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o 

sistema educativo. Os alunos excluídos por faltas são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar. 

(3) Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória. 

(4) Média dos últimos 3 anos ou resultados obtidos em 2017/2018 ou outra
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9. Acompanhamento e avaliação 

 
 

Em síntese poder-se-á concluir qua as linhas de intervenção propostas, pretendem atingir dois 

grandes focos, essencialmente ao nível da escolaridade obrigatória: 

 A Melhoria dos resultados obtidos 

 A Redução das taxas de absentismo e abandono escolar. 

 

Estes dois focos estão intimamente associados: 

 À flexibilidade curricular nos termos a definir pela escola; 

 Ao Plano de Melhoria TEIP; 

 Ao alargamento do pré-escolar; 

 A implementação de clubes e projetos, valorizando a participação dos alunos com a 

integração no processo de avaliação; 

 Plano de formação para o pessoal docente e não docente; 

 A manutenção de instalações e equipamentos. 

 

 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) explicita um conjunto de intenções que devem servir de 

base a todas as atividades educativas desenvolvidas na Escola num ciclo de quatro anos. 
 

A monitorização do projeto educativo é desenvolvida em permanência pela equipa de auto 

avaliação e tem por referência os indicadores estabelecidos. Essa monitorização é feita 

anualmente e apresentada aos órgãos de gestão e comunidade educativa. 


