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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação 

pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários, o projeto educativo é um dos instrumentos de gestão, que 

se constituí como um documento diferenciador, obedecendo a uma lógica de integração e de articulação, 

tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado. Constitui igualmente um docu-

mento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da missão e das metas da 

escola no quadro da sua autonomia, assim como a sua apropriação individual e coletiva. 

Baseado nos princípios enunciados anteriormente, o projeto educativo para o agrupamento de escolas da 

Benedita pretende-se pragmático, objetivo e coerente, no sentido em que deve dar uma resposta objetiva 

ao contexto e diagnóstico apresentados.  

As escolas inclusivas, constituem-se um objetivo principal no processo de ensino/aprendizagem. Devem 

basear-se numa visão estratégica eficaz e abrangente, tornando-se para tal, necessário conhecer os aspe-

tos que contribuem para o desenvolvimento e para a qualidade das suas ações, tendo em vista o sucesso 

escolar e a formação global dos seus alunos numa intervenção tendente a contribuir para a adaptabilidade 

social. A escola atual, enquanto organização, tem o dever de promover uma constante reflexão sobre o seu 

papel e procurar respostas adequadas às necessidades de aprendizagem dos alunos que a frequentam, em 

articulação com a sociedade em geral e, em particular com o meio local. Apesar de alguma tendência em 

limitar a ação das escolas em torno de currículos centrados nos conteúdos programáticos, é inequívoca a 

sua importância, mobilizando-os para o desenvolvimento de competências sociais, fundamentais num mun-

do em constante mudança científica e tecnológica e que requer uma elevada adaptabilidade. 

O presente documento pretende-se simples e suficientemente claro na sua operacionalização, tendo sem-

pre como enfoque a caracterização apresentada. 

O projeto encontra-se dividido em quatro partes distintas, a primeira referente à caracterização geográfica 

e social, assim como da população escolar. A caracterização permitirá identificar de forma mais evidente 

áreas fortes e fracas, a partir das quais são estabelecidos objetivos e metas a alcançar, assim como os indi-

cadores que irão permitir medir o seu grau de concretização. Por último são delineadas estratégias e ações 

a serem implementadas na concretização dos objetivos anteriormente estabelecidos. 
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2. COMPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – ASPETOS HISTÓRICOS 

O agrupamento foi constituído no ano letivo de 1999/2000. Atualmente é constituído por nove estabeleci-

mentos de ensino: dois jardins-de-infância (Gaio e Vimeiro), quatro escolas do 1.° Ciclo com jardim-de-

infância (Benedita, Casal da Lagoa, Ribafria e Ardido) e três escolas básicas, sendo duas do 1.°
 
Ciclo (Tur-

quel e Vimeiro) e uma do 2. ° Ciclo, a escola sede (Escola Básica da Benedita). Cada estabelecimento de 

ensino, com exceção da escola sede e é coordenado por um docente, designado pelo diretor. 

Os nove estabelecimentos de ensino pertencentes ao agrupamento de escolas da Benedita localizam-se em 

três freguesias do concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, a saber: 

 A freguesia da Benedita, com uma área de 29,23 km2 e cerca de 8635 habitantes. É a freguesia mais 

populosa e industrializada do concelho de Alcobaça. As atividades mais significativas da freguesia per-

tencem aos setores secundário e terciário. 

 A freguesia de Turquel, com uma área de cerca de 40 km2 e 4561 habitantes. Economicamente, Tur-

quel tem as suas raízes históricas na exploração cisterciense da terra: azeite, vinho, cereais, frutas e 

floresta. Nos últimos anos, as atividades estão predominantemente ligadas aos setores da construção 

civil, pecuária, comerciantes e serviços.  

 Vimeiro é uma freguesia com cerca de 20km2 e tem aproximadamente 1948 habitantes que, na sua 

maioria, se dedicam à agricultura e à pecuária. Os restantes trabalham em fábricas e estabelecimen-

tos comerciais no concelho. 

Nas diversas freguesias, encontramos diversas instituições e coletividades que exibem espaços de convívio 

e lazer que servem a população da área geográfica da Escola. Tais espaços permitem aos nossos alunos, 

bem como a todos os habitantes do concelho, a prática de atividades culturais, desportivas e recreativas. 

Existem ainda instituições que apoiam socialmente a população local. Das inúmeras associações e institui-

ções que existem nas freguesias identificadas, destacamos as seguintes: Academia de Xadrez da Benedi-

ta/Associação Peão Cavalgante, Agrupamento 710 do Corpo Nacional de Escutas, Associação Amigos da 

Fonte Mariana, Associação Beneditense de Cultura e Desporto, Associação Cultural Desportiva de Freires, 

Associação Cultural e Recreativa Norte da Vila, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Benedi-

ta, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Benedita, Associação Juvenil de Cultura e Solida-

riedade Social - Barafunda, Benedita Sport Clube de Natação, Centro Cultural Recreativo e Desportivo de 

Azambujeira, Centro Recreativo e Desportivo de Frei Domingos, Centro Recreativo e Popular de Ribafria, 

Centro Social e Paroquial da Benedita, Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Benedita, Grupo Despor-

tivo e Cultural de Candeeiros, Grupo Regional de Folclore da Benedita, Santa Casa da Misericórdia, Associ-

ação de Solidariedade “Sorriso Amigo”; Associação de Desenvolvimento Comunitário – Universidade Sénior 

da Benedita; Associação de Pais e Encarregados de Educação Ardido, Associação de Pais e Encarregados de 

Educação Casal do Lagoa, Hóquei Clube de Turquel, Sociedade Filarmónica Turquelense, Centro Social Pa-

roquial de Turquel, ADEPART, entre outras; O Círculo de Arte, Cultura e Desporto do Vimeiro; Associação 

Recreativa Triângulo Verde; Associação de Socorros Voluntários do Vimeiro; Santa Casa da Misericórdia do 

Vimeiro; Agrupamento de Escuteiros e Centro Cultural e Recreativo do Gaio, ADEB – Associação de Desen-

http://www.hct.pt/
http://www.casadamusica-turquel.com.pt/
http://www.cspturquel.org.pt/
http://www.cspturquel.org.pt/
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EB de Turquel 

volvimento Empresarial da Benedita, Radio Benedita FM, Moto Clube da Azambujeira, Grupo de teatro 

“Gambozinos”. 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO    

 

2.1.1. Escola Básica n.º1 da Benedita (Centro Escolar) 
 

 

A Escola Básica n.º 1 da Benedita é um estabelecimento de ensino inaugurado em 2011, localizado na sede 

da freguesia da Benedita que acolhe alunos da freguesia, à exceção da Ribafria e lugares limítrofes. É um 

edifício composto por uma Biblioteca da Rede Bibliotecas Escolares, um Auditório, um Pavilhão Desportivo, 

uma Sala de Informática, seis do Pré-Escolar (três com grupo, uma de psicomotricidade e duas livres), um 

gabinete técnico, duas salas de apoio, duas de coordenação, uma sala dos professores, uma das educadoras 

e uma do pessoal não docente. Vinte salas para o 1. ° ciclo: treze são salas de aula com turma, três salas 

destinadas às atividades de enriquecimento curricular (música e aprender a brincar), uma sala para o pro-

jeto “Turma +”, uma para o futuro laboratório e duas salas polivalentes onde funciona a Componente de 

Apoio à Família (C.A.F.) e as Atividades de Animação e Apoio à Família (A.A.A.F.). O serviço C.A.F. é pro-

movido pela Associação de Pais, protocolado com a Associação “Barafunda”, sendo o serviço de refeições e 

A.A.A.F. promovido pela Câmara Municipal de Alcobaça e com um projeto supervisionado pelas educadoras 

titulares de grupo. 

No exterior a escola está equipada com um espaço amplo, onde existe um parque infantil (coberto com 

toldos), uma casa da árvore em construção, uma horta, um campo desportivo descoberto, um pomar e uma 

portaria, com funcionária em permanência. 

O refeitório confeciona diariamente refeições para o Centro Escolar e para a escola básica da Ribafria (que 

se desloca até ao mesmo de autocarro) e ainda confeciona refeições para outras escolas do Agrupamento e 

fora dele. O serviço de refeições está adjudicado a uma empresa. A empresa envia a matéria prima e a 

refeição é confecionada no local. São servidas diariamente cerca de 42 refeições para o pré-escolar, 220 

para o 1ºciclo e 42 para a Ribafria.  

Há apenas 7 alunos que se deslocam no transporte escolar. 

A escola está devidamente equipada de material desportivo e material pedagógico. Conta com quatro salas 

com quadro interativo, dois quadros interativos móveis, dois videoprojetores, 1 computador por sala de 

aula e gabinetes, duas fotocopiadoras e 2 impressoras. 
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2.1.2. Escola Básica da Benedita (2.º ciclo) 

A escola sede do Agrupamento (Esco-

la Básica da Benedita) é composta 

por três edifícios, designados por 

bloco C-11, bloco A-11 e R-11, inau-

gurada em 1982/83. 

No bloco C-11 funcionam os serviços 

administrativos, a direção do agru-

pamento, a biblioteca escolar, gabi-

nete de diretores de turma, sala de 

professores, gabinete de educação 

especial, gabinete do aluno e cinco 

salas de aula. 

No bloco A-11, funcionam as salas específicas de educação visual e educação tecnológica, sala de música, 

laboratório de ciências naturais e seis salas de aula.  

Todas as salas estão equipadas com computador, videoprojector e ligação à internet, havendo algumas com 

piano para a lecionação das aulas do curso de música em regime articulado. 

No bloco R-11, funcionam vários serviços, nomeadamente reprografia, papelaria, refeitório e bufete. Funci-

onam ainda três salas de aula e uma sala de pessoal não docente. O serviço de refeições é realizado por 

gestão direta da Escola. 

A escola tem ainda um Pavilhão gimnodesportivo e campo de jogos exterior para a prática desportiva de 

várias modalidades. 

 

 

2.1.3. Escola Básica de Ribafria (EB1+JI) 

O Jardim de Infância e a Escola do 1º ciclo do 

Ensino Básico estão integrados no mesmo 

estabelecimento, e partilham o espaço exte-

rior. 

Constituem o mesmo estabelecimento de 

ensino, embora cada um deles funcione em 

edifícios diferenciados e construídos para o 

efeito.  

A Escola é um edifício tipo U3, com quatro salas de aula, um pequeno gabinete de trabalho, dois blocos de 

casa de banho, uma biblioteca escolar, uma cozinha integrada numa sala de aula e quatro arrecadações, 

duas nas salas de aula, uma no vão da escada e outra junto à biblioteca. Nas traseiras do edifício existe um 

pequeno telheiro e uma cobertura até à entrada da porta. No recreio existe um espaço para jogar futebol 

com duas balizas, um parque infantil com baloiços e escorregas e um cesto de basquete. 
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Todas as salas de aula possuem um computador, existe também um no gabinete e outro na biblioteca. A 

Escola tem a funcionar um videoprojetor, uma impressora e uma fotocopiadora. Existe ainda um projetor 

que serve o Jardim de Infância e a escola. Todo o edifício possui internet. 

O Jardim funciona num edifício inaugurado em 2001, construído de raiz (tem duas salas de atividades, uma 

sala para AAAF, uma cozinha, uma casa de banho para as crianças , uma casa de banho para crianças 

portadoras de deficiência, uma casa de banho para adultos, um escritório, cinco arrecadações, (sendo duas 

nas salas de atividades), um alpendre em dois dos lados do edifício. 

Em relação ao material informático existe um computador em cada sala, um no escritório e uma 

impressora. No Jardim só há internet no escritório, não havendo nas salas de atividades. 

Em relação ao AAAF funciona na sala que existe para o efeito. O almoço é da responsabilidade da Câmara 

Municipal, servida no local e confecionada diariamente no Centro Escolar. 

 

 

2.1.4. Escola Básica do Ardido (EB1+JI) 

A Escola Básica de Ardido é constituída pelo edifí-

cio da escola pertence ao Plano dos Centenários 

(1955) e pelo Jardim-de-Infância (JI). Fazem parte 

do estabelecimento de ensino, uma sala de acolhi-

mento de AAAF, uma Biblioteca Escolar, um gabi-

nete (utilizado pela Associação de Pais), uma cozi-

nha e um refeitório. No recreio, existe um campo 

multiusos, dois escorregas e um pequeno terreno 

para horta e jardim. Todo o edifício foi remodelado 

no ano de 2005.  

A nível dos recursos materiais, a sala do JI está equipado com os materiais necessários ao seu bom funcio-

namento. 

Relativamente, ao material didático existente nas salas do 1.º ciclo do ensino básico, verifica-se que muito 

está desatualizado, com exceção do material direcionado para a disciplina de matemática.  

Quanto ao material informático e outros, o estabelecimento tem o seguinte equipamento: televisão, leitor 

de vídeo, leitor de DVD, rádio, videoprojector, duas multifunções a jacto de tinta, dois computadores por-

táteis, cinco computadores fixos (dois desatualizados e um obsoleto), quatro Magalhães (de difícil utilização 

por nunca terem tido manutenção) e uma fotocopiadora (que está avariada frequentemente).   

O serviço de CAF e refeições são promovidos pela Associação de Pais (APAMORA) e o serviço do AAAF é da 

responsabilidade da Câmara Municipal. A abertura do estabelecimento, é sempre assegurado por uma assis-

tente operacional da Câmara Municipal (AAAF) e por uma funcionária da Associação de Pais (CAF), aconte-

cendo o mesmo com o encerramento. 
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2.1.5. Escola Básica do Casal da Lagoa (EB1+JI) 

O Jardim de Infância está instalado em edifício próprio 

no mesmo espaço da escola do primeiro ciclo, onde 

também, num contentor, funcionam a AAAF, a CAF e 

as refeições. Tem uma sala de atividades com capaci-

dade para 25 crianças e outra que funciona como re-

feitório. 

 A Escola do 1.° ciclo é um edifício Tipo Centená-

rio Rural, no qual foi construído um novo piso no ano 

letivo de 1987/88. Tem duas salas de aula, um peque-

no espaço que serve de biblioteca no 1º andar e no rés 

do chão depois de realizadas obras o espaço que servia 

de telheiro foi fechado e reconvertido em cozinha.  

 As crianças que frequentam este estabelecimento são provenientes das localidades de Casal da La-

goa, Casal de Baixo, Orjo, Moita do Poço e Charneca do Rio Seco, Carvalhal de Turquel, Turquel e Benedi-

ta. 

 Os serviços CAF, AAAF e de refeições são promovidos pela Associação de Pais e  pela Câmara Munici-

pal de Alcobaça. 

   

2.1.6. Escola Básica de Turquel (EB1) 

A Escola, edifício do Plano Centenário de 1973, 

situa-se na sede de Freguesia. É constituída por 

dois pisos e dispõe de quatro salas de aula. Tem 

dois gabinetes que servem como salas de apoio, 

reprografia e minibiblioteca. No seu lado norte, 

o edifício possui ainda dois alpendres cobertos, 

instalações sanitárias e uma pequena sala para 

arrumos. Na sua retaguarda existe um campo de 

jogos descoberto. A escola está equipada com 

internet Wireless, sistema de deteção de incêndios e de alarme e aquecimento elétrico. Três salas de 

aula possuem computador fixo e a restante possui um computador portátil. Todos estes aparelhos 

estão ligados, por rede, a uma impressora multifunções (já está a ultrapassar o tempo útil de utiliza-

ção). A escola possui ainda quatro rádios gravadores (sendo dois novos), dois Projetores (um novo e 

outro com alguns anos). O seu material pedagógico está um pouco obsoleto (algum proveio de algumas 

escolas extintas) e deveria ser substituído tais como mapas e dicionários. O mobiliário existente en-

contra-se em razoável estado de conservação e é em número suficiente.   
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2.1.7. Jardim de Infância do Gaio 

O Jardim de Infância está localizado no lugar de 

Gaio, a funcionar, desde 2011, no edifício da 

escola desativada que sofreu algumas adapta-

ções para o efeito, a cerca de 2 Km da sede de 

Freguesia de Vimeiro e a 12 Km do concelho de 

Alcobaça. 

O meio é essencialmente agrícola, existindo várias 

famílias de agricultores, alguns trabalhadores por 

conta de outrem e outros por conta própria. Ligada 

à agricultura existe também a exploração pecuária suporte económico de várias famílias e também vários 

armazéns de fruta. Há também várias famílias a trabalhar na construção civil, especialmente em cofra-

gens. Parte dos produtos agrícolas aqui produzidos abastecem os mercados de Turquel, Benedita, Alcobaça 

e Nazaré. Os armazéns de fruta abastecem vários mercados de todo o país. O nível socioeconómico da 

população é razoável. A população desta zona possui, maioritariamente a escolaridade obrigatória. 

O edifício é composto por uma sala de atividades, um hall/entrada onde estão colocados os cabides das 

crianças e onde foi criado um pequeno espaço para atendimento aos encarregados de educação, duas ins-

talações sanitárias, uma de adultos e outra para crianças, uma sala polivalente no 1ºandar.  

O espaço exterior é suficiente e está rodeado por gradeamento. É composto por um alpendre coberto, um 

campo de jogos com balizas e algumas árvores, uma caixa de areia, um escorrega, um balancé, um espaço 

relvado. O antigo espaço do jardim de infância está equipado com mobiliário, bem conservado e materiais 

adequados às crianças que o frequentam, sofreu também algumas melhorias, passando aí a funcionar a 

AAAF, apenas com o serviço de almoço, sendo os prolongamentos da manhã e da tarde na SCMV. Este espa-

ço é composto por uma sala de refeições, uma cozinha, onde são servidos os almoços e duas instalações 

sanitárias para crianças e adultos. 

 

2.1.8. Jardim de Infância do Vimeiro 

O Jardim de Infância situa-se em 

frente à escola. Foi construído de 

raiz e inaugurado em 1989. 

É um Jardim de Infância de lugar 

único, sendo constituído por uma sala 

de atividades, um hall de entrada 

com cabides que funciona como gabi-

nete/escritório e atendimento aos encarregados de educação, uma cozinha pequena, uma casa de banho 

para os adultos e outra para as crianças com ligação à sala de atividades, uma despensa e um alpendre 

fechado. O gabinete é também utilizado pelos técnicos e terapeutas da Intervenção Precoce nas suas in-
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tervenções, sendo um espaço mais calmo e privado, onde podem trabalhar individualmente com as crian-

ças que necessitam de apoio. 

Tem um espaço exterior amplo e em boas condições com relva, pavimento, uma caixa de areia com escor-

rega e baloiços, uma casinha de madeira para as crianças brincarem, uma baliza em mau estado e uma 

arrecadação de madeira. Este espaço está vedado por uma rede e possui um portão de segurança. 

A sala está bem equipada com material pedagógico adequado à idade das crianças e bastante variado, que 

vai sendo atualizado regularmente. O Jardim não tem biblioteca mas está razoavelmente equipado com 

livros, tendo-se investido um pouco todos os anos. Por vezes, é utilizada a biblioteca da EB do Vimeiro. 

Ao nível de equipamentos, na sala existe um computador com ligação à internet a funcionar razoavelmen-

te, uma impressora (que não se consegue instalar, não estando a funcionar), uma televisão, um leitor de 

DVD, um leitor de VHS, um leitor de CD, um micro-ondas, um pequeno forno elétrico e um frigorífico pe-

queno. Quando necessário é solicitado o projetor e uma tela de projeção à EB do Vimeiro.  

Os serviços de AAAF e de refeições são da responsabilidade da Câmara de Alcobaça e são promovi-

dos/prestados pela Santa Casa da Misericórdia do Vimeiro (SCMV), cujas instalações ficam situadas ao lado 

do Jardim de Infância. 

 

2.1.9. Escola Básica do Vimeiro (EB1) 

A EB de Vimeiro situa-se na sede de freguesia 

e funciona num edifício que pertence ao Plano 

dos Centenários Urbano (1963). É composta 

por um edifício, com duas entradas distintas e 

dois halls, conta com duas salas de aula liga-

das por uma porta, no primeiro andar, e duas 

salas no rés-do-chão independentes entre si. 

Uma das salas no rés-do-chão funciona como 

Biblioteca Escolar. 

Todas as salas têm ligação à internet, mas apenas duas e a da Biblioteca Escolar estão equipadas com com-

putador. 

Além das salas de aula, este edifício possui oito compartimentos sanitários, estando um deles preparado 

para crianças com necessidades educativas especiais. As instalações sanitárias foram intervencionadas e 

melhoradas pela junta de freguesia de Vimeiro, em agosto de 2016. Existem ainda duas arrecadações, um 

alpendre e um pequeno compartimento, aproveitando um hall do primeiro andar, onde funciona a sala de 

professores. 

No espaço anexo à escola, funcionam um campo de jogos descoberto e pavimentado e um recreio vedado 

por um gradeamento de ferro. 

A nível dos recursos materiais a escola possui alguns equipamentos: televisão, vídeo, DVD, projetor e um 

computador portátil. 
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Na sua maioria os alunos usufruem da Componente de Apoio à Família prestada pela Santa Casa da Miseri-

córdia de Vimeiro, que também presta serviço de refeições, promovido pela Câmara Municipal de Alcobaça.  

  

2.2. ASSOCIAÇÕES DE PAIS 

Existem no Agrupamento quatro Associações de Pais – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Benedita, Associação de Pais do Casal da Lagoa, Associação de Pais do Ardido e Associação de Pais de Tur-

quel – que colaboram com o Agrupamento no serviço de CAF, refeições, prolongamento de horários e apoio 

ao 1º ciclo e, ainda, na organização de atividades. Têm ainda colaborado de forma muito importante na 

melhoria dos equipamentos e de instalações dos vários estabelecimentos de ensino.  
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2.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR 

 

2.3.1. N.º de alunos do Agrupamento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Caracterização do pessoal docente 
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2.3.3. Educação Pré-escolar 
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2.3.4. Taxas de transição 
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2.3.5. Percentagem de sucesso por disciplina e ano de escolaridade 
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2.3.6. Resultados na avaliação externa (Provas de aferição) 

 
 
2.º ano de escolaridade (ano letivo 2016/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.º ano de escolaridade (ano letivo 2016/2017) 
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2.3.7. Apoio social escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8. Acidentes escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.9. Praticantes de modalidades desportivas 
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3. VISÃO MISSAO E VALORES  

 

3.1. Visão    

Ser reconhecido como uma instituição inovadora que valoriza a literacia cultural, científica e tecnológica, 

capacitando os seus alunos para lidar com a mudança e a incerteza numa sociedade em constante trans-

formação. Capazes de pensar de forma crítica e criativa numa atitude resiliente, baseada no trabalho co-

laborativo. Criar junto de todos os intervenientes uma cultura de reflexão perante as situações e desafios 

que a sociedade apresenta. 

 

3.2. Missão      

Promover práticas inclusivas e proporcionar um ensino/aprendizagem de qualidade, contribuindo para a 

promoção de diferentes literacias (cultural, científica e tecnológica), assim como a valorização de atitudes 

que privilegiem a liberdade, autonomia, responsabilidade, consciência do mundo, valorizando-o e respei-

tando-o, no exercício de uma cidadania plena, rejeitando todas as formas de discriminação e de exclusão 

social. 

Contribuir para uma escola, construída na pluralidade de ideias e conceções, onde todos se revejam, de-

senvolvendo um sentido de pertença. 

 

3.3. Valores  

a) Responsabilidade – incutir em todos os atores envolvidos no processo educativo a importância 

do papel que desempenham para o sucesso da organização, espelhada nos atos praticados e 

nas suas consequências; 

b) Inovação – transmitir a criatividade em todas as formas de atuação que promovam uma escola 

ativa e dinâmica na procura e promoção do sucesso educativo; 

c) Liberdade – permitir que todos os elementos da comunidade educativa sintam a escola como 

uma organização pluralista, onde a diferença é assumida como uma oportunidade para a valo-

rização da escola; 

d) Solidariedade – valorizar ações que visem a interajuda entre todos os elementos da comuni-

dade educativa, não só pela partilha, mas na criação de uma responsabilidade recíproca; 

e) Partilha – promover uma cultura de trabalho e responsabilidade partilhada, em que todos os 

atores educativos contribuem para a melhoria dos processos, baseada em “Brainstorming”; 

f) Participação – permitir que todos contribuam para a construção de uma escola pluralista, ba-

seando-se nos princípios democráticos, numa rede de partilha contínua. Criar uma cultura de 

pertença, intervindo ativamente, privilegiando a comunicação e colaboração. 
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4. Análise SWOT 

4.1. Pontos Fortes e oportunidades  

a) Inexistência de abandono escolar; 

b) Taxa de transição; 

c) Taxas de sucesso escolar nas diversas disciplinas, nos diversos ciclos de ensino; 

d) Maior número de crianças de matrícula não obrigatória a permanecer na educação Pré-escolar; 

e) Envolvimento e participação do pessoal docente, de forma ativa, nas suas estruturas represen-

tativas e nos órgãos de gestão; 

f) Estabilidade e experiência do pessoal docente;  

g) Oportunidades de formação para pessoal docente e não docente; 

h) Pessoal não docente dedicado; 

i) Refeitório na escola sede de gestão direta; 

j) Número de instituições e a possibilidade de estabelecer protocolos e parcerias; 

k) Existência de várias associações de pais. 

 

4.2. Pontos fracos e constrangimentos 

a) Focos de indisciplina; 

b) Qualidade do sucesso; 

c) Dificuldades ao nível da linguagem/oralidade e na aquisição de regras e comportamentos na 

educação Pré-Escolar; 

d) Circuitos de informação entre os diversos estabelecimentos do Agrupamento; 

e) Sequencialidade dos processos curriculares e avaliativos do pré-escolar ao 2.º ciclo de ensino 

básico; 

f) Articulação das atividades de complemento curricular entre os diferentes ciclos; 

g) Procedimentos de autoavaliação consistentes (ausência de um sistema de informação coerente 

e de feedback significativo); 

h) Fraca formação de recursos humanos na área da informática; 

i) Manutenção dos Edifícios da EB da Benedita; 

j) Resolução atempada de ocorrências em espaços e equipamentos das escolas do 1.º ciclo e Jar-

dins de infância; 

k) Escassez de recursos financeiros; 

l) Participação ativa em atividades de sensibilização no âmbito do sucesso educativo. 
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5. DOMINIOS, OBJETIVOS, METAS e INDICADORES (OPERACIONALIZAÇÃO 

DO PROJETO EDUCATIVO) 

A. DOMÍNIO PEDAGOGICO  

 
OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

A1 

Melhorar os 

resultados 

escolares e a 

qualidade dos 

mesmos; 

 Taxa de transição/aprovação su-

perior a 98,5 %; 

 No 1.ºCEB o sucesso:  

o a Mat e Port superior a 95%; 

o nas restantes disciplinas superior 

a 98%; 

 No 2.ºCEB o sucesso na avaliação 

Sumativa interna:  

o a Port, Ing, HGP, Mat superior a 

90%; 

o nas restantes disciplinas superior 

a 98%; 

 Manter a média dos desempenhos 

nas provas de aferição superiores à 

media nacional em cada disciplina e 

domínio. 

 Resultados da avaliação interna e 

externa dos alunos; 

 Número de alunos propostos para 

o quadro de mérito académico; 

 Relatórios apresentados pelas es-

truturas de orientação educativa;  

 Relatórios da autoavaliação. 

A2 

Promover a 

planificação e 

articulação 

vertical e hori-

zontal de ati-

vidades letivas 

integradas no 

PAA entre di-

ferentes níveis 

de ensino. 

 Haver evidências nas planificações 

de abordagens através de projetos 

e outras iniciativas; 

 Uma atividade por período comum 

aos diferentes níveis e ciclos de 

ensino; 

 Dinamizar uma atividade por perí-

odo no âmbito das Bibliotecas es-

colares, alargada a todo o agru-

pamento. 

 Planificações anuais; 

 Número de projetos desenvolvi-

dos; 

 Número de reuniões de articulação 

para gestão do currículo; 

 Atas de reuniões; 

 Grupos de trabalho existentes; 

 Modelos de planificação e avalia-

ção uniformes. 



Agrupamento de Escolas de Benedita 
 

Projeto Educativo 2017 - 2021 23 

 

 
OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

A3 Prevenir com-

portamentos 

indisciplina-

dos; 

 Obter uma percentagem inferior a 

5 % dos alunos com alguma parti-

cipação disciplinar; 

 Aplicação de medidas disciplinares 

pelo Diretor a menos de 1 % dos 

alunos do Agrupamento; 

 Não instaurar qualquer procedi-

mento disciplinar. 

 Questionários de opinião. 

 N.º de participações disciplinares; 

 N.º de medidas disciplinares apli-

cadas; 

 N.º de alunos encaminhados para o 

Gabinete do aluno. 

A4 

Contribuir para 

a formação 

integral do 

aluno, numa 

perspetiva 

social, ambi-

ental e cultu-

ral, valorizan-

do a expressão 

artística, des-

portiva e musi-

cal, como 

elemento es-

truturante da 

personalidade 

integrada no 

contexto local 

e regional; 

 Obter 40 % dos alunos do 2.º CEB 

inscritos em alguma modalidade 

desportiva no âmbito do projeto 

do Desporto Escolar. 

 Cada aluno participar em pelo 

menos uma sessão de sensibiliza-

ção por período. 

 80% de alunos e/ou turmas envol-

vidas em ações ambientais em ar-

ticulação com a CMA e/ou o pro-

jeto Eco-escolas. 

 Manter ou aumentar o número de 

alunos no curso básico de música 

em regime articulado, lecionado 

pela AMA. 

 20 % dos alunos do 2.º CEB inscri-

tos em algum clube; 

 Dinamizar pelo menos duas ativi-

dades transversais por período; 

 Dinamizar pelo menos duas visitas 

de estudo por ano, sendo uma de-

las a um local da vila ou da região; 

 Reduzir o número de acidentes 

escolares por quedas ou agressões 

 Número de eventos promovidos 

pelo projeto Educação para a Saú-

de; 

 Número de atividades dinamizadas 

no âmbito do projeto Eco-escolas; 

 Planificações da Oferta Comple-

mentar; 

 Número de rastreios/campanhas 

promovidos; 

 Número de atividades organizadas 

(momentos musicais, exposições, 

conferências, workshops, torneios, 

etc.);  

 Número de clubes dinamizados 

(PAA); 

 Número de participantes e envol-

vidos em clubes e atividades de 

cariz desportivo, artístico e musi-

cal;  

 Impacto das atividades no currícu-

lo e no sucesso educativo dos alu-

nos (planificações das disciplinas); 

 Relatórios de avaliação das ativi-

dades 

 Inquérito alunos e EE  
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OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

em 50 %; 

 Obter um grau de satisfação supe-

rior a 75% nos questionários. 

A5 

Aumentar a 

participação 

das famílias no 

processo edu-

cativo dos seus 

educandos, em 

articulação 

com a escola. 

 Reunião trimestral da direção com 

representantes dos encarregados 

de educação; 

 100% dos encarregados de educa-

ção em pelo menos um contacto 

presencial; 

 80 % dos encarregados de educa-

ção em reuniões marcadas pelo 

educador/titular de turma/diretor 

de turma. 

 

 Registos de contactos com Encar-

regados de Educação; número de 

reuniões com os Encarregados de 

Educação;  

 Número de encarregados de edu-

cação presentes em sessões de es-

clarecimento; 

 Taxa de participação dos Encarre-

gados de Educação nas reuniões; 

 Número de contactos presenciais e 

telefónicos;  

 Número de visualizações da cader-

neta digital; 

 Questionários e Relatórios apre-

sentados pelas estruturas de ori-

entação educativa;  

 Documentos preenchidos nas reu-

niões. 
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OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

A6 

Implementar o 

Decreto-Lei n.º 

54/2018 de 6 

de julho rela-

tivo à Educa-

ção Inclusiva, 

no contexto 

local. 

 Definir procedimentos no âmbito 

da educação inclusiva que permi-

tam a adequação de respostas 

educativas às necessidades dos 

alunos; 

 Criação e aperfeiçoamento de 

documentos que visem a imple-

mentação das medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão; 

 Oferta formativa para pessoal 

docente e não docente no âmbito 

da Educação Inclusiva; 

 Organograma de procedimentos 

(resumo); 

 Documentos existentes na equipa 

multidisciplinar; 

 Questionário a docentes e não 

docentes; 

 Projeto Curricular de Turma; 

 Atas da EMAEI; 

 Centros de Apoio à Aprendizagem; 

 Monitorização pela equipa multi-

disciplinar na implementação das 

medidas e do seu impacto (dados 

da avaliação de alunos). 

A7 

Desenvolver 

ações internas 

que visem a 

implementa-

ção da Auto-

nomia e Flexi-

bilidade Curri-

cular 

 Elaboração de planificações ade-

quadas à aquisição das aprendiza-

gens essenciais; 

 Aprovar a estratégia para a Cida-

dania e Desenvolvimento do Agru-

pamento; 

 Potenciar a existência de Domí-

nios de Autonomia Curricular 

(DAC); 

 Criação de disciplina de Oferta 

Complementar potenciadora de 

trabalho multidisciplinar e de pro-

jeto e respetivas orientações cur-

riculares; 

 Integração de projetos nacionais e 

locais nos projetos curriculares de 

Turma/grupo; 

 Envolver a Biblioteca nos projetos 

e atividades das turmas. 

 Planificações elaboradas pelos 

grupos disciplinares; 

 Documento de estratégia para a 

Cidadania e Desenvolvimento; 

 Projetos Curriculares de Tur-

ma/Grupo; 

 Dados da avaliação de alunos e 

sucesso escolar; 

 Atividades da Biblioteca. 
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B. DOMÍNIO ORGANIZACIONAL E DE GESTÃO  

 

 
OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

B1 

Criar um sis-

tema de auto-

avaliação regu-

lar e consis-

tente; 

 Apresentar um relatório por período 

com a recolha de dados relativos 

aos indicadores do projeto educati-

vo. 

 Instrumentos de avaliação elabo-

rados; 

 Resultados da avaliação interna e 

externa dos alunos; 

 Relatórios apresentados pelas 

estruturas de orientação educati-

va; 

 Relatórios da equipa de autoavali-

ação. 

B2 

Agilizar proce-

dimentos in-

ternos; 

 Criar/simplificar minutas e mode-

los de documentos; 

 Eliminar procedimentos redundan-

tes; 

 Obter mais de 75 % de satisfação 

na leitura/utilização dos docu-

mentos e na operacionalização dos 

procedimentos. 

 Modelos de documentos internos;  

 Instrumentos de avaliação elabo-

rados; 

 Organogramas das tarefas; 

 Atas de reuniões; 

 Questionários de opinião. 

B3 

Promover a 

troca de expe-

riências entre 

docentes dos 

diversos níveis 

de ensino, 

departamentos 

e grupos disci-

plinares. 

 

 Manter ou aumentar o número de 

horas de coadjuvações entre do-

centes de diferentes ciclos; 

 Criar momentos (in)formais para a 

troca de experiências; 

 Elaborar um plano de formação 

privilegiando a reflexão sobre as 

práticas docentes. 

 Número de reuniões transversais; 

 Número de coadjuvações; 

 Documentos educativos transver-

sais elaborados; 

 Atividades transversais no PAA; 

 Atas de reuniões; 

 Materiais pedagógicos partilhados 

(no Moodle, página da Escola ou 

biblioteca digital do Agrupamento, 

etc.); 

 Grupos de trabalho existentes; 

 Questionários de opinião. 
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OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

B4 Potenciar a 

qualidade do 

serviço presta-

do e projetar a 

imagem do 

Agrupamento; 

 Requalificar o espaço exterior da 

escola sede; 

 Fazer pelo menos duas exposi-

ção/atividades direcionadas à co-

munidade uma vez por período; 

 Obter uma média inferior a uma 

reclamação do atendimento nos 

serviços administrativos; 

 Obter uma avaliação do serviço de 

refeições no refeitório da escola 

sede equivalente a muito bom; 

 Criar um endereço eletrónico com 

domínio do agrupamento. 

 Resultados escolares dos alunos; 

 Número de reclamações; 

 Relatórios da autoavaliação; 

 Número de acidentes escolares; 

 Página Web do Agrupamento, bi-

blioteca digital, jornais locais, re-

gionais e nacionais; 

 Divulgação de atividades da comu-

nidade escolar nos meios de difu-

são e comunicação locais e regio-

nais; 

 Número de exposições e apresen-

tações dos materiais planea-

dos/criados pelos alunos; 

 Questionários de opinião. 

B5 
Reduzir custos 

operacionais; 

 Reduzir em 20 % os gastos relaci-

onados com o consumo de papel, 

eletricidade e água. 

 Medidas de consumo das várias 

faturas; 

 Dados fornecidos pela equipa da 

energia; 

 Orçamento do agrupamento. 
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OBJETIVO METAS 

INDICADORES / INSTRUMENTOS DE 

REGISTO 

B6 

Potenciar a 

utilização das 

tecnologias de 

informação 

 Criar um endereço de correio ele-

trónico com domínio do agrupa-

mento; 

 Utilização do GARE para a gestão 

do plano anual de atividades; 

 Utilização do programa alunos por 

todos os ciclos de ensino para o 

registo de sumários, faltas e ca-

derneta digital; 

 Utilização de armazenamentos em 

nuvem; 

 Contemplar no plano de formação 

ações que visem a utilização das 

tecnologias focadas nas necessida-

des dos docentes, de acordo com a 

sua prática e os procedimentos 

adotados no agrupamento; 

 Utilização de inquéritos e relató-

rios digitais nos processos de au-

toavaliação. 

 Atualização da página WEB do 

Agrupamento; 

 Número de palestras e sessões de 

esclarecimento à comunidade 

educativa; 

 Existência de correio eletrónico 

institucional; 

 Utilização das plataformas exis-

tentes; 
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6. OPERACIONALIZAÇÃO 

A1. Melhorar os resultados escolares e a qualidade dos mesmos. 

 Recurso a diferentes modalidades de apoio; 

 Aplicar medidas de apoio (aulas de apoio, coadjuvações e tutorias) nas disciplinas que apresentem 

menor taxa de sucesso; 

 Atribuir mais horas de apoio à aprendizagem da leitura e da escrita nos primeiros anos de escolari-

dade; 

 Utilizar indicadores de gestão sobre o sucesso das medidas implementadas de modo a rentabilizar os 

recursos educativos na promoção do sucesso educativo; 

 Contribuir para o prazer da leitura para elevar os níveis de aprendizagem e sucesso dos alunos, apoi-

ando qualquer iniciativa ligada a essa área, através das Bibliotecas Escolares; 

 Criar momentos de partilha da prática e experiência docente em momentos formais e não formais; 

 Estabelecer equipas pedagógicas que acompanhem a turma ao longo do ciclo de ensino, sempre que 

os resultados o justifiquem e não haja nenhuma sugestão fundamentada que contrarie o princípio; 

 Definir em cada turma metas a atingir; 

 Criar uma cultura de avaliação formativa baseada numa diversidade de instrumentos de avaliação, 

promovendo a formação sobre a temática; 

 Construir planos de atividades da turma equilibrados, adequados ao diagnóstico realizado; 

 Apoiar a formação de utilizadores da Biblioteca; 

 Rentabilizar as horas de apoio dos docentes de educação especial, considerando as diretrizes dos 

PEI; 

 Desenvolver esforços para a obtenção de mais horas de apoio de técnicos especializados, quer por 

contratação direta do agrupamento, quer através do CRI; 

 Dar visibilidade à entrega dos diplomas do quadro de mérito, divulgando junto dos alunos os critérios 

para o acesso. 

 

A2.  Promover a planificação e articulação vertical e horizontal de atividades letivas integradas no PAA 

entre diferentes níveis de ensino. 

 Criar uma equipa de coordenação de clubes e projetos no 2.º ciclo de ensino; 
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 Envolver as disciplinas no desenvolvimento de projetos; 

 Aumentar a participação do agrupamento em projetos significativos para a valorização da educação 

para uma cidadania participativa (nas várias vertentes cultural, ambiental e cívica); 

 Planos de atividades da turma que favoreçam a interdisciplinaridade e o tratamento dos conteúdos 

curriculares de forma transversal; 

 Apoiar e contribuir para o sucesso do trabalho realizado pelas Bibliotecas escolares, na melhoria 

das literacias. 

 

A3. Prevenir comportamentos indisciplinados; 

 Promover práticas inclusivas, através de metodologias diversificadas e diferenciadas assentes na 

promoção de ambientes de aprendizagem não formais; 

 Divulgação e análise na turma do regulamento interno, de secções relevantes aos alunos, adequando 

a linguagem à faixa etária; 

 Prevenir potenciais dificuldades dos alunos através da adequação das medidas de apoio; 

 Reforço positivo das boas ações e reconhecimento dos alunos através do quadro de mérito e outras 

formas que as valorizem; 

 Monitorização constante dos registos comportamentais realizados pelos docentes; 

 Atuação célere na comunicação aos encarregados de educação de registos de comportamento e apli-

cação de medidas disciplinares adequadas a cada situação; 

 Existência de um espaço para o encaminhamento de alunos sujeitos a medidas disciplinares no de-

correr das aulas; 

 Implementação de tutorias para o acompanhamento de alunos que manifestem comportamentos per-

turbadores; 

 Estreitar ligação com a família, promovendo a articulação para a concertação de estratégias que vi-

sem a resolução de situações de indisciplina; 

 Promover sessões de informação e sensibilização sobre diversos temas de interesse para os pais e en-

carregados de educação para o acompanhamento, prevenção e intervenção consciente e efetiva na 

educação dos seus educandos; 

 Contemplar no plano de formação do agrupamento ações dirigidas a pessoal docente e não docente 

sobre gestão de conflitos em meio escolar; 
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 Gerir de forma eficiente os recursos humanos, aumentando a vigilância em espaços que registem, 

entre os alunos, situações de conflito; 

 Promoção de escola para pais em direta articulação com técnicos especializados; 

 Recorrer ao auxílio dos serviços de psicologia no despiste e no apoio à implementação de ações que 

visem a resolução de situações de risco; 

 Definir na escola espaços diversificados e identificados com as diversas vertentes da vida escola 

dos alunos, nomeadamente espaços de socialização ou de estudo. 

 
 

A4. Contribuir para a formação integral do aluno, numa perspetiva social, ambiental e cultural, valorizando 

a expressão artística, desportiva e musical, como elemento estruturante da personalidade integrada no 

contexto local e regional; 

 Criar um momento de partilha de sugestões/experiências entre os docentes por trimestre; 

 Manter e promover o protocolo existente com a Academia de Música de Alcobaça; 

 Proporcionar horários adequados que possibilitem aos alunos a frequência das modalidades de des-

porto escolar promovidas na escola (2º. Ciclo); 

 Apoiar todas as iniciativas culturais que sejam propostas ao Agrupamento, criando as condições pa-

ra que sejam concretizadas e participadas; 

 Dinamização de clubes diversificados; 

 Dinamização e participação em projetos e concursos que visem o desenvolvimento de áreas trans-

versais, por exemplo eco-escolas, parlamento dos jovens, empreendedorismo, educação para a sa-

úde, entre outros; 

 Imprimir na disciplina Oferta Complementar ou outras, uma dinâmica que potencie o desenvolvi-

mento de projetos e concursos cuja temática vise a promoção de comportamentos e atitudes sus-

tentáveis e beneméritas; 

 Definir uma planificação da oferta complementar que vise a definição de ações no âmbito da for-

mação cívica; 

 Dar uma resposta adequada aos CEI de alunos com necessidades educativas especiais, promovendo 

igualmente a sua inclusão; 

 Desenvolver nos alunos uma atitude pró-ativa nas suas ações na escola e comunidade envolvente; 

 Criar mecanismos de articulação entre os docentes titulares de turma e os docentes das AEC. 
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A5. Aumentar a participação das famílias no processo educativo dos seus educandos, em articulação com a 

escola; 

 Promover sessões de informação e sensibilização sobre diversos temas de interesse para os pais e 

encarregados de educação, de modo a reconhecer na escola um local útil de informação e forma-

ção para pais; 

 Promover os contactos entre o educador/titular de turma/diretor de turma e encarregado de edu-

cação de modo a estreitar a articulação nas estratégias comuns de atuação com o objetivo de me-

lhorar o sucesso escolar do aluno; 

 Acolher as sugestões e participações dos encarregados de educação para a melhoria da escola; 

 Dinamização de reuniões trimestrais com os representantes de pais e associações de pais para a 

promoção de informação sobre as políticas educativas e estratégias a serem desenvolvidas pela es-

cola, assim como para a divulgação dos resultados alcançados;  

 

A6. Implementar o Decre-to-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho relativo à Educação Inclusiva, no contexto local. 

 Apoiar a equipa multidisciplinar na monitorização, avaliação, implementação e melhoria dos do-

cumentos de suporte; 

 Criar condições para a equipa multidisciplinar reunir; 

 Solicitar à tutela a colocação de uma Psicóloga a tempo inteiro; 

 Definir um fluxo do processo de identificação de um aluno até à homologação do Relatório Técnico 

Pedagógico (organograma); 

 Avaliar a pertinência e as condições existentes em cada escola para a existência de um centro de 

apoio à aprendizagem; 

 Incluir no plano de formação do Agrupamento e propor ao Centro de Formação do Agrupamento de 

Escolas dos Concelhos de Alcobaça e Nazaré (CFAECAN) a oferta de formações sobre a Educação In-

clusiva. 

 

A7. Desenvolver ações internas que visem a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

 Estabelecer regras na distribuição de serviço que visem a redução do número de docentes por tur-

ma; 

 Criar condições no horário dos docentes para trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

 Definir horário para reunião de docentes de ano de escolaridade; 
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 Contemplar a coadjuvação como modalidade de apoio preferencial no trabalho com turma, privile-

giando o trabalho interdisciplinar; 

 Organizar o apoio ao estudo em modalidades de oficina para a aquisição de competências em défi-

ce; 

 Diversificar o Complemento à Educação Artística de modo a promover a inclusão e consequente de-

senvolvimento de competências de várias áreas artísticas, numa perspetiva centrada no desenvol-

vimento da motricidade; 

 Definir orientações para o funcionamento da Oferta Complementar numa perspetiva transversal às 

turmas de um mesmo ano; 

 Possibilidade de alternância ao longo do ano de períodos de funcionamento de áreas disciplinares 

com períodos de funcionamento transdisciplinar; 

 Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento ser um catalisador de atividades 

multidisciplinares e dos DAC. 

 

B1. Criar um sistema de autoavaliação regular e consistente; 

 Criar uma equipa de avaliação que proceda à recolha e tratamento dos dados estatísticos; 

 Definir de forma clara os circuitos de informação sobre os resultados e indicadores pretendidos; 

 Listar os indicadores pretendidos e a finalidade dos mesmos; 

 Basear a avaliação em dados e indicadores concretos que permitam uma análise clara e factual so-

bre os resultados alcançados e por alcançar; 

 Elaborar questionários de satisfação para aferir o desempenho de áreas que não sejam passíveis de 

serem avaliadas de outro modo; 

 Utilizar as tecnologias de informação para agilizar procedimentos e a recolha de dados necessários 

aos indicadores desejados; 

 Desenvolver metodologias que permitam comparar resultados de frequência com os resultados nas 

provas externas; 

 Desenvolver instrumentos de análise dos resultados que potenciem a reflexão sobre os mesmos; 

 Nas reuniões com pessoal docente e não docente realizadas no início do ano letivo, apresentar os 

resultados escolares alcançados, contrapondo com os objetivos e metas definidos pelo projeto edu-

cativo. 
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B2. Agilizar procedimentos internos; 

 Utilizar as tecnologias de informação para automatizar procedimentos; 

 Eliminar processos cuja finalidade não é objetiva ou cujo resultado se revele inócuo; 

 Distribuir de forma equitativa tarefas de modo a assegurar a contribuição de todos de forma equi-

tativa; 

 Clarificar o papel de cada interveniente nos processos de modo a contribuir para o sucesso dos 

mesmos; 

 Criar e elencar um conjunto de documentos/minutas a serem utilizados nos diferentes procedimen-

tos. 

 

B3. Promover a troca de experiências entre docentes dos diversos níveis de ensino, departamentos e gru-

pos disciplinares. 

 Utilizar plataformas digitais para a partilha de documentos; 

 Realização de provas de aferição internas em todos os anos de escolaridade; 

 A existência de coadjuvações entre o 1.º ciclo e o 2.º ciclo, privilegiando os 4.º e 5.º anos de esco-

laridade; 

 Promover as coadjuvações sempre que possível para fomentar a partilha de práticas; 

 Definir momentos nas reuniões das várias estruturas educativas para a apresentação, partilha e de-

bate sobre documentos e estratégias. 

 

B4. Potenciar a qualidade do serviço prestado e projetar a imagem do Agrupamento; 

 Participação de todos na construção dos documentos estruturantes, visando a adequação dos mes-

mos a todos intervenientes; 

 Fomentar as parcerias e protocolos com instituições locais na promoção de formação e desenvolvi-

mento de atividades conjuntas;  

 Apoiar e definir processos nos vários serviços prestados pela escola que visem a qualidade ds mes-

mos; 

 Fazer os contactos necessários para a requalificação do espaço escolar da Escola Básica da Benedi-

ta (2.º ciclo), em particular do pavimento exterior, aumentando as condições de segurança; 

 Divulgação dos quadros de mérito em cerimónia solene; 
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 Utilizar as tecnologias de informação, nomeadamente a internet para a divulgação da informação e 

atividades relevantes do Agrupamento. 

 

B5. Reduzir custos operacionais; 

 Dinamizar o projetos para o desenvolvimento de uma consciência ambiental, traduzida nos com-

portamentos adotados; 

 Reduzir o número de horas de funcionamento dos equipamentos informáticos; 

 Reduzir o consumo de água, requalificando gradualmente as infraestruturas; 

 Reduzir o consumo de eletricidade, quer pela sensibilização dos utilizadores para a necessidade de 

reduzir o número de horas de funcionamento, quer pela substituição dos equipamentos existentes 

por outros mais económicos. 

 

B6. Potenciar a utilização das tecnologias de informação 

 Criação de um endereço de correio eletrónico propriedade do Agrupamento para todos os docen-

tes; 

 Criação de minutas que possam ser facilmente acessíveis na página do Agrupamento ou em plata-

formas definidas para o efeito; 

 Criar os meios de comunicação necessários entre as escolas de modo a permitir uma maior articu-

lação entre os vários estabelecimentos; 

 Utilizar a internet como principal veículo de comunicação; 

 Definir planos de formação do pessoal docente adequados às necessidades de utilização das tecno-

logias de informação; 

 Definir uma equipa de apoio à utilização das tecnologias de informação. 
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7. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

O Projeto Educativo é um documento estruturante da atividade do Agrupamento, que se operacionaliza 

com a participação de toda a Comunidade Educativa.  O sucesso do projeto educativo depende da imple-

mentação das estratégias descritas na operacionalização e na concretização das metas fixadas. A sua ope-

racionalização decorre ao longo da sua vigência (4 anos), pela implementação de forma continuada das 

medidas previstas para a concretização dos objetivos estipulados. 

Desta forma, é fundamental o acompanhamento continuo da execução do projeto, nomeadamente através 

da recolha de dados resultantes dos indicadores explicitados para cada objetivo, cabendo à equipa de au-

toavaliação proceder à sua recolha e análise, para posterior apresentação ao conselho geral. Por fim cabe-

rá a este órgão avaliar o sucesso do projeto educativo. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

O projeto educativo é um documento orientador das práticas educativas no agrupamento, sendo igualmen-

te um guião informativo para toda a comunidade, na apresentação da cultura educativa privilegiada no 

agrupamento. Deste modo, a sua publicitação é fundamental e será realizada através da sua disponibiliza-

ção: 

 Em suporte de papel, nos vários estabelecimentos de ensino; 

 Na página do Agrupamento; 

 Através de uma apresentação resumida, no início de cada ano letivo, nas reuniões que a Direção efe-

tua com os encarregados de educação e pessoal docente e não docente. 
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