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1. Introdução 

O Projeto Educativo “é o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo o(a)s quais o Agrupamento se propõe a cumprir a sua função 

educativa" (cf. Decreto-Lei 75/98, art.º 9º, na redação atual dada pelo Decreto-Lei 

137/2012, 2 de julho). Nesse sentido, o Projeto Educativo representa não só um plano 

estratégico para o Agrupamento de Escolas, mas também um quadro de operacionalização 

de um projeto de gestão no âmbito da autonomia e um documento que consagra a sua 

orientação educativa, uma vez que se trata de um documento vértice referencial, 

orientador de toda a atividade escolar. 

O Projeto Educativo define o rumo da atividade educativa e escolar, construída de 

forma partilhada, realista, motivadora e avaliável, no sentido de poder ser melhorada.  

É o documento de planeamento institucional e estratégico do Agrupamento, onde se 

abordam de forma clara, entre outros, a missão, a visão e os objetivos gerais da 

organização que orientam a ação educativa e que deve ser potenciador da melhoria 

organizacional e do sucesso escolar e educativo. 

2. Caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Seia (AES), constituído por 13 estabelecimentos de 

educação e ensino agregados pelas três unidades orgânicas, Escola Secundária de Seia 

(Sede do Agrupamento), Escola Dr. Abranches Ferrão e Escola Tourais-Paranhos, assume-se 

como um Agrupamento vertical que integra todos os níveis de educação e ensino, 

apresentando uma oferta formativa diversificada desde a Educação Pré-Escolar até ao 

Ensino Secundário. Em particular, o Agrupamento de Escolas de Seia integra oito Jardins de 

Infância nas localidades de Pinhanços, Santiago, Sabugueiro, Santa Marinha, São Martinho, 

Tourais, Travancinha e Vila Verde; duas escolas Básicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nas 

localidades de Santa Marinha e Santiago; duas escolas Básicas com 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do 

Ensino Básico - Escola Básica Dr. Abranches Ferrão e Escola Básica Tourais-Paranhos - e uma 

Escola Secundária, situada em Seia. 

Como Agrupamento vertical, a sua oferta contempla, também, Cursos de educação 

e formação de tipo 2; Cursos científico-humanístico nas áreas das Ciências e Tecnologias, 

Artes Visuais, Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas; Cursos profissionais e 

uma turma do Curso de Educação e Formação de adultos.  

Na tabela I apresenta-se a distribuição da oferta formativa por anos de 

escolaridade. 
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Trata-se, portanto, de um Agrupamento pleno de diversidade nos vários ciclos de 

educação e formação, o que exige uma atenção especial a questões como a 

interculturalidade e a inclusão de todos os discentes. 

Tabela I - Matriz da oferta formativa do Agrupamento de Escolas de Seia

Cursos da Oferta Formativa 3.º Ciclo 
do Ensino 

Básico

Ensino Secundário

10º 11º 12º

Curso de Educação e Formação tipo 2
✓

Curso CH (Ciências e Tecnologias)
✓ ✓ ✓

Curso CH (Línguas e Humanidades)
✓ ✓ ✓

Curso CH (Artes Visuais) 
✓ ✓ ✓

Curso CH (Socioeconómicas) 
✓

Curso Técnico de Análise Laboratorial
✓

Curso Técnico de Manutenção 
Industrial ✓

Curso Técnico de Informática - Sistemas
✓

Curso Técnico de Apoio Psicossocial
✓

Curso Técnico de Auxiliar de Saúde
✓

Curso Técnico de Redes Elétricas
✓ ✓

Curso Técnico de Receção 
✓ ✓

Curso Técnico de Desporto 
✓ ✓

Curso Técnico de Mecatrónica
✓ ✓

EFA 
✓
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Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) prestam apoio psicopedagógico e 

vocacional e dedicam-se, também, ao acompanhamento dos alunos nas suas diferentes 

necessidades. Beneficiam de apoio social escolar 46,3% dos alunos do Agrupamento, sendo 

a taxa global de abandono escolar residual. 

O Agrupamento de Escolas de Seia conta com três Bibliotecas Escolares de acordo 

com o número de Unidades Orgânicas (U.O.) do Agrupamento, sendo que a parte 

documental e o fundo de recursos carecem, desde algum tempo a esta parte, de maior 

investimento para requalificação e aquisição de novos materiais. 

No que respeita aos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento, 

salienta-se, nos documentos de referência, a necessidade de um maior e mais próximo 

acompanhamento dos seus filhos e/ou educandos. Este contexto parece estar relacionado 

com as significativas taxas de escolaridade ( de Encarregados de Educação) que se situam 

no nível igual ou inferior à escolaridade do 9.º ano. É de ter também em atenção as novas 

formas de organização familiar e profissional que em associação com fatores 

socioeconómicos regionais remetem para uma crescente delegação do papel de educador 

na instituição Escola. 

Face ao recente enquadramento legal (Decreto-Lei 54/2018, com as alterações 

realizadas pela Lei 116/2019), o Agrupamento possui um Centro de Apoio à Aprendizagem 

(CAA), que integra duas unidades de apoio especializado, salas adaptadas, para apoio a 

alunos com multideficiência e perturbação do espetro do autismo, para desenvolvimento 

de trabalho diferenciado com alunos que pelas suas especificidades necessitam de medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como recursos específicos mobilizados para 

responder às necessidades educativas destas crianças e alunos ao longo do seu percurso 

escolar. 

Neste contexto, o Agrupamento de Escolas de Seia constitui-se como Escola 

Inclusiva, apta para atender a públicos diversificados, respeitando as suas características e 

especificidades. 

2.1. Alunos, professores e pessoal não docente 

2.1.1.Alunos em cada ano e ciclo educativo 

Mostra-se na tabela II a distribuição das crianças e alunos pelos diferentes níveis de 

educação e ensino, ao longo dos últimos quatro anos letivos. A leitura dos dados indica que 

a tendência do Agrupamento aponta para a diminuição sucessiva do número de crianças e 

alunos.   
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2.1.2.Pessoal docente e não docente 

O número de pessoas a exercer funções docentes e não docentes, ao longo dos 

últimos quatro anos, não se tem alterado de forma significativa, como mostra a tabela III.  

2.2. Sucesso Educativo 

Relativamente ao sucesso educativo, este é tendencialmente positivo, sustentado e 

acima da média nacional, no ensino secundário. Porém, no ensino básico, observa-se um 

decréscimo das taxas situadas tendencialmente mais afastadas da média nacional. 

 

Tabela II - Distribuição das crianças/alunos

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Pré-escolar 71 70 78 70

1º Ciclo 195 187 173 164

2º Ciclo 118 109 124 110

3º Ciclo 159 204 196 195

Secundário 333 313 290 288

Profissional 181 165 178 167

EFA 27 30 21 20

Tabela III – Distribuição do pessoal docente e não docente

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Professores 152 146 142 169

Técnico superior 1 1 1 3

Assistentes técnicos 14 14 12 12

Assistentes operacionais 50 60 56 55

Outro pessoal operacional 3 2 5 5

Tabela IV – Sucesso educativo

Taxa de sucesso 

%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

AES Nacional AES Nacional AES Nacional

Básico 93.2% 93.7% 93.4% 94.1% 92.9% 95.5%

Secundário 85.0% 83.9% 87.0% 84.7% 87.8% 85.8%
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3. Missão 

Hoje, a educação é entendida como um constructo científico, empírico, sociológico 

e cultural ao longo da vida de cada indivíduo, um sempre aprendente “long life learning”, 

considerando que o aluno é o centro da ação, que se constrói a si mesmo e em colaboração 

com os seus pares, no plano horizontal, de acordo com o seu projeto de vida.  

Neste contexto, a Missão da Escola é aquela que deve proporcionar o tempo e o 

espaço para que, no percurso desde o pré-escolar até ao ensino secundário, todos os 

alunos consigam encontrar e desenhar as linhas orientadoras do seu projeto de vida. Em 

particular, a missão do Agrupamento de Escolas de Seia, enquanto instituição pública 

comprometida com a formação integral para o exercício pleno de cidadania e promotora 

de qualificação profissional, consiste em:  

• Prestar um serviço público de educação e formação de qualidade; 

• Assegurar os princípios de uma Escola Inclusiva no horizonte de uma 

educação para a democracia, cidadania, equidade, solidariedade, 

interculturalidade, sustentabilidade, responsabilidade, arte e afetos; 

• Garantir a valorização e o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades 

e atitudes, em conjunto e individualmente, no esteio das competências 

previstas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória; 

• Contribuir para o enriquecimento profissional, intelectual e humano através 

do desenvolvimento da região e do país, no trabalho em rede e 

estabelecimento de sinergias com a comunidade e stakeholders; 

• Integrar uma dimensão regional, nacional e europeia na promoção de 

parcerias com agentes e instituições sociais, económicas, culturais e 

científicas. 

4. Visão 

Pretende-se que o Agrupamento de Escolas de Seia seja conhecido e reconhecido 

como uma organização de referência e de excelência, pelo serviço educativo prestado, 

pela diversidade de percursos formativos que oferece, pela inclusão de todos os seus 

alunos e formandos, pela simbiose cultural, pela articulação com a comunidade 

envolvente, pelos projetos e estratégias inovadoras que desenvolve, pelos valores que 

transmite a todos os que nele participam, pela construção reflexiva do conhecimento 

através do empowerment (Alarcão, 2000) e pelo clima organizacional positivo gerador de 
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bem-estar comum, potenciador do sucesso educativo dos seus alunos e formandos, e da 

criação de ambientes saudáveis de trabalho e de aprendizagem. 

Para alcançar esta visão de Agrupamento e a sua missão, indicam-se alguns dos 

valores que deverão fazer parte da cultura organizacional do Agrupamento: respeito, 

liberdade, cidadania e equidade; ética, dignidade e resiliência; inclusão, tolerância e 

espírito de interajuda; rigor intelectual, exigência e responsabilidade; satisfação e bem-

estar pessoal e social; segurança, confiança e autonomia; diálogo, colaboração e 

cooperação; pensamento crítico e reflexivo; criatividade e inovação. 

5. Plano Estratégico do Agrupamento 

5.1. Princípios orientadores 

Para a concretização dos objetivos pedagógicos, missão e visão consignados neste 

Projeto Educativo, convocam-se os seguintes princípios orientadores da ação educativa, 

enquanto facilitadores da melhoria da qualidade da prestação do serviço educativo do 

Agrupamento: 

1. Valorização do mérito relativamente aos resultados académicos, desportivos e 

sociais dos alunos; 

2. Promoção do trabalho colaborativo entre docentes quer na articulação entre 

níveis e ciclos de ensino, quer no desenvolvimento profissional por práticas de supervisão 

pautado por um clima organizacional de bem-estar; 

3. Construção participada de todos os documentos estruturantes do Agrupamento 

orientados para a melhoria da organização e expressão de uma cultura organizacional 

própria; 

4. Motivação e mobilização dos vários agentes educativos em torno de objetivos 

comuns, referenciados às mais recentes tendências de ensino e de aprendizagem; 

5. Comunicação e circulação de informação eficaz e eficiente, quer interna e 

externamente, quer intra e inter órgãos de administração e gestão, estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica; 

6. Inclusão educativa e social de todos os alunos no acesso a uma oferta formativa 

diferenciada e ajustada às suas necessidades de aprendizagem, enriquecida pelo 

envolvimento em projetos que promovam a interculturalidade e respeito mútuo como 

contributo para a sua formação integral; 

7. Promoção do diálogo e incentivo à participação dos Pais e Encarregados de 

Educação na construção e implementação de melhorias no Agrupamento; 
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8. Liderança integradora na partilha e incentivo à participação das lideranças 

intermédias potenciada por uma liderança transformacional considerada como fator de 

mudança e inovação comprometida com práticas de autoavaliação no propósito de uma 

Escola Aprendente e de Sucesso; 

9. Gestão eficiente dos recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis no 

Agrupamento; 

10. Manutenção e desenvolvimento de parcerias para a sustentabilidade das 

relações com a comunidade e com impactos positivos na melhoria da prestação do serviço 

educativo. 

5.2. Metas 

A Escola, como centro da ação educativa, exige à comunidade o desenvolvimento 

de novas políticas de responsabilidade, valorizando o papel dos vários agentes educativos. 

Ao Diretor, como “órgão de administração e gestão do agrupamento (…) nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial” (Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, subsecção II, artigo 18.º, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2008 de 

22 de abril), compete participar das decisões organizativas, apresentando propostas 

adequadas e exequíveis no exercício da autonomia pedagógica e administrativa. 

Neste contexto, a democraticidade e participação ativa de todos os intervenientes 

assumem-se como princípios fundamentais deste modelo organizacional que pressupõe ser 

de gestão e liderança partilhadas, de sucesso e qualidade, de cultura e identidade 

organizacional, de inclusão e equidade. 

Tomando como base os referidos pressupostos, apresentam-se as grandes metas 

quantificadas para a operacionalização do plano estratégico do Agrupamento para o triénio 

2019/20-2021/22 (cf. Quadro I, págs. 8-12):  

1. Promover a qualidade da organização e a diversidade da prestação do serviço 

educativo; 

2. Melhorar os resultados escolares e o ambiente de aprendizagem; 

3. Reforçar estratégias de comunicação e articulação do currículo e colaboração 

pedagógica; 

4. Rendibilizar os recursos humanos, financeiros e materiais. 

5.3. Quadro resumo do Plano Estratégico  
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Vetores Estratégicos: 1. Educação de Qualidade  &  2. Proteção da Vida Terrestre

Domínio: Resultados Académicos

Objetivos Metas Plano de Ação / Estratégias de Intervenção Indicadores Equipas de 
Monitorização  

& 
Periodicidade

Melhorar 
os 
resultados 
da 
avaliação 
Interna 

Melhorar 
os 
resultados 
da 
avaliação 
externa 
(Exames) 

Melhorar 
os 
resultados 
da 
avaliação 
externa 
(Provas de 
aferição) 

Taxa de 
sucesso 
global 

(avaliação 
interna)


1,2,3 CEB 
95%


Secundário 

90%


Taxa de 
sucesso 
acima 
da 
média 
nacional 
75%

(avaliação 
externa)


Taxa de 
sucesso 
global 
acima 
da Nuts 
III

 85% 

(Provas de 
Aferição)

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 


.Identificação das áreas curriculares com baixas taxas 
de sucesso e, em sede de Departamento Curricular, 
Grupo Disciplinar, Conselho de Turma ou Conselho de 
Docentes, estabelecer um plano de ação estratégico - 
medidas adequadas às necessidades dos alunos - 
para a melhoria das aprendizagens globais; 

.Criação de uma base de dados que reúna informação 
sobre a conclusão, prosseguimento de estudos, 
empregabilidade dos alunos, entre outros indicadores, 
que concluíram o ensino básico, cursos de educação e 
formação, o ensino secundário regular, o ensino 
profissional e cursos de educação e formação de 
adultos no Agrupamento;  

.Criação de grupos de apoio tutorial específico e outras 
respostas educativas para grupos de alunos com 
insucesso e/ou absentismo; 

.Acompanhamento, nos primeiro anos, dos resultados 
académicos dos alunos no ensino superior.  

Plano de Resultados Internos & Externos


.Levantamento, tratamento, análise e divulgação dos 
resultados obtidos pelos alunos na avaliação sumativa 
interna;  

.Levantamento, tratamento, análise e divulgação dos 
resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa; 

.Identificação das disciplinas com desvios positivos e 
negativos em relação à avaliação sumativa interna;  

.Reflexão dos resultados em CP e elaboração de 
recomendações aos Departamentos e Grupos 
disciplinares; 

.Realização de reuniões (top-down e bottom-up) para 
acompanhamento e autorregulação dos resultados 
internos do Agrupamento.

N.º alunos com 
até 2 disciplinas 
com insucesso 

N.º de alunos 
que concluem o 
curso (básico e/
ou secundário) 

N.º de alunos 
empregados na 
área 

N.º alunos em 
prosseguimento 
de estudos 

N.º alunos com 
até 5 módulos /
UFCD em atraso 

N.º de 
disciplinas de 
Exame/PA com 
média acima da 
média nacional/
Nuts III 

N.º de 
disciplinas com 
desvios 
(positivos ou 
negativos) em 
relação à 
avaliação interna 

N.º de 
referências à 
reflexão de 
resultados 
académicos

Conselho 
Pedagógico 

Departamentos 

Grupos 
Disciplinares 

EIMA 

PNPSE 

EMAEI 

Apoio Tutorial 
Específico 

Equipa de 
Autoavaliação 

#Monitorização 
através da 
análise dos 
indicadores nos 
diferentes 
registos 
documentais 
analógicos e 
digitais em 
cada período e 
no final do ano. 



Vetores Estratégicos: 1. Educação de Qualidade  &  2. Proteção da Vida Terrestre

Domínio: Prestação de Serviço Educativo

Objetivos Metas Plano de Ação / Estratégias de Intervenção Indicadores Equipas de 
Monitorização  

& 
Periodicidade

Implementar 
a 
articulação 
vertical e 
horizontal 
entre 
órgãos e 
estruturas 
de 
orientação 
educativa 

Reforçar a 
diferenciação 

pedagógica 
como 
princípio 
de uma 
Escola 
Inclusiva e 
de 
Sucesso

Taxa de 
execução 
de 
planeamento 
e 
articulação 
90% 


Taxa de 
execução 
na 
resolução 
de 
respostas 
educativas 
90%

Plano de Organização do Ano Letivo 

. Organização dos horários dos jardins de infância, 
escolas e unidades orgânicas do Agrupamento; 
. Organização dos horários dos serviços do 
Agrupamento; 
. Organização dos horários de trabalho dos alunos, 
docentes e não docentes;                                               
.Divulgação de informação e comunicação eficiente 
das orientações e decisões organizacionais; 
. Trabalho colaborativo no planeamento das 
atividades educativas e curriculares a nível horizontal 
e vertical, dando cumprimento à interdisciplinaridade, 
desenvolvimento de Domínios de Autonomia 
Curricular e gestão flexível dos planos de estudo em 
articulação com as Aprendizagens Essenciais e Perfil 
de Saída dos Alunos ao fim da escolaridade 
obrigatória;                                                                   
.Organização do Plano Anual e Plurianual de 
atividades do Agrupamento.  

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 
. Elaboração de documentos de referência para a 
prática pedagógica; 
. Acomodação e ajustamento de processos de ensino 
às características e condições individuais de cada aluno, 
mobilizando meios para que todos aprendam e 
participem na vida da comunidade educativa; 
. Aperfeiçoamento de critérios de avaliação e 
diversidade na utilização de instrumentos de avaliação;        
. Oferta curricular diversificada, balanceada entre as 
necessidades e expetativas dos alunos e famílias, e 
entre as necessidades e expetativas do mercado de 
trabalho; 
. Desenvolvimento de um trabalho colaborativo na 
dinamização de atividades de enriquecimento curricular 
entre a equipa das bibliotecas escolares com educa- 
dores/professores e crianças/alunos;                                                     
.Oferta de medidas de apoio às necessidades e 
potencialidades de cada aluno;                                         
. Otimização do trabalho da Equipa Multidisciplinar com 
vista à análise das referenciações e adequação de 
planos educativos individuais, plano individual de 
transição e outras medidas que se ofereçam como 
necessárias aos alunos;                                                    
. Capacitação do corpo docente para estruturar a 
avaliação de modo continuado, preferencialmente, na 
ação diagnóstica e formativa como elementos 
essenciais à regulação das aprendizagens dos alunos;    
. Reconfiguração da recolha de informação para a 
avaliação sumativa dos alunos a uma matriz 
diversificada de instrumentos que espelhem a aferição 
dos descritores de desempenho dos critérios de 
avaliação. 

N.º de reuniões 
de articulação 

N.º de reuniões 
de 
Departamento 

N.º de reuniões 
de equipas 
educativas 

N.º de 
documentos de 
referência 
prática 
pedagógica 

N.º de 
referenciações 
EMAEI 

N.º de apoios 

N.º de alunos na 
oficina de 
aprendizagem 

N.º terapias 

N.º de 
intervenções de 
entidades 
sociais 

N.º de 
atividades de 
enriquecimento 
curricular 

N.º de saídas de 
campo/visitas 
nacionais 

N.º de saídas/
visitas 
internacionais 

N.º atividades 
Ciência Viva 

N.º de 
processos 
disciplinares/
incidência 
pessoal

Direção 

Equipa de 
Turmas 

Equipa de 
Horários 

Departamentos  

Grupos 
disciplinares 

Conselho 
Pedagógico 

EODN 

Equipa PAA 

Equipa de 
Cidadania e 
Desenvolviment
o 

Equipa do 
Ciência VIva 

Equipa da 
Biblioteca 

EMAEI 

#Monitorização 
através da 
análise dos 
indicadores nos 
diferentes 
registos 
documentais 
analógicos e 
digitais em 
cada período e 
no final do ano.



Vetores Estratégicos: 1. Educação de Qualidade  &  2. Proteção da Vida Terrestre

Domínio: Prestação de Serviço Educativo

Objetivos Metas Plano de Ação / Estratégias de Intervenção Indicadores Equipas de 
Monitorização  

& 
Periodicidade

Fomentar 
uma 
cultura de 
prática 
reflexiva e 
formativa 
com vista à 
melhoria 
do ensino 
e das 
aprendizagens 

Taxa de 
execução 
do plano 
de 
formação 
95%

Plano de Formação do Agrupamento 

. Organização de sessões de formação em 
metodologias ativas, experimentais e enriquecidas com 
tecnologia no ensino e nas aprendizagens; 

. Sessões internas de formação (ex: webinares da DGE) 
e observação de benchmarkting em escolas regionais; 
 
. Organização de ações de formação na área da 
diferenciação pedagógica, avaliação  e inovação;  

. Sessões internas de partilha e disseminação de boas 
práticas; 

. Promoção da supervisão da prática pedagógica 
colaborativa entre pares e/ou grupos de trabalho;  

. Organização de formação em áreas de trabalho 
especializado para Assistentes Operacionais e 
Assistentes Técnicos; 

. Promoção de requalificação funcional dos Assistentes 
Técnicos e Assistentes Operacionais; 

n.º de ACD 

N.º de 
Workshops  

N.º de pares /
supervisão 
pedagógica 

N.º de 
encontros de 
trabalho 
formais/
informais 

N.º de eventos 
formativos

Equipa PAA 

SADD 

CFAE 

Equipa da 
Biblioteca 

#Monitorização 
através da 
análise dos 
indicadores nos 
diferentes 
registos 
documentais 
analógicos e 
digitais em 
cada período e 
no final do ano.



Vetores Estratégicos: 1. Educação de Qualidade  &  2. Proteção da Vida Terrestre

Domínio: Resultados Sociais

Objetivos Metas Plano de Ação / Estratégias de Intervenção Indicadores Equipas de 
Monitorização  

& 
Periodicidade

Desenvolver 
uma 
cultura de 
Cidadania 
e 
Solidariedade 

Implicar 
agentes 
educativos, 
alunos, 
pais e 
encarregados 
de educação 
na vida da 
escola 

Promover 
uma 
imagem de 
qualidade 
do            
Agrupamento 

Taxa de 
envolvimento 
do 
Agrupamento 
com… 
95%


Taxa de 
envolvimento 
da 
Comunidade 
com… 
85% 


Taxa de 
divulgação 
do 
Agrupamento 
90%

Plano de Participação da Comunidade 
Educativa 

. Calendarização de reuniões/fóruns periódicos com 
os representantes dos alunos, pais e encarregados de 
educação de cada turma; associação de pais e 
encarregados de educação e associação de 
estudantes, pessoal docente e não docente com a 
direção do Agrupamento;                                                 
. Promoção de ações de sensibilização/formação 
conjuntas para alunos, pais e encarregados de 
educação, pessoal docente e pessoal não docente;           
.Organização de sessões e/ou plenários para 
apresentação e reflexão da prestação de serviço 
educativo do Agrupamento, discussão de propostas 
ou análise de soluções. 

Plano de Participação na Comunidade 
Educativa 

. Reforçar as ações de cidadania, voluntariado e 
solidariedade na comunidade;                                      
.Disponibilização de espaços da escola para utilização 
cultural, desportiva e lúdica por parte da comunidade;                                
. Desenvolvimento de projetos de apoio especializado 
e intergeracionais a alunos/famílias em dificuldades;            
.Organização de workshops no âmbito da inclusão, 
interculturalidade, cidadania e desenvolvimento;              
. Definir pelo menos dois dias por período para as 
ações anteriormente apresentadas;  
. Colaboração na dinamização de sessões de 
formação, workshops, palestras, junto da 
comunidade, no âmbito de um serviço público cultural 
e recreativo.

Plano de Informação, Comunicação e Imagem 

. Diversificação das formas de divulgação do trabalho 
educativo do Agrupamento (Facebook, eTwinning, 
blog, página do Agrupamento, jornal do 
Agrupamento, jornais locais, pontos emissores, 
cartazes, panfletos, email, plataformas, entre outros);    
.Optimização na gestão e layout da página Web do 
Agrupamento e rede social Facebook e/ou Instagram; 
. Atribuição de prémios de mérito (académico, 
artístico, desportivo, desenvolvimento sustentável e 
de solidariedade social) aos alunos;                                 
. Definição da Semana Aberta do Agrupamento para 
desenvolvimento de atividades (exposições, feira de 
ciência, feira técnica e profissional, campeonatos 
desportivos, concertos, dança, dramatização, ...) de 
receção aos futuros alunos; 
. Participação em projetos e congressos nacionais e 
internacionais com a apresentação/divulgação do 
trabalho educativo desenvolvido no Agrupamento. 

N.º de ações de 
intervenção da 
Comunidade no 
Agrupamento 

N.º de ações de 
intervenção do 
Agrupamento na 
Comunidade 

N.º de 
publicações no 
facebook 

N.º de 
publicações na 
página 

N.º de 
visualizações da 
página 

N.º de 
publicações em 
jornais locais 

N.º prémios de 
mérito 

N.º cartazes/
panfletos 

N.º de plataformas 
online 

N.º de alunos 
visitantes nas 
escolas 

N.º de exposições 

N.º de 
campeonatos 
desportivos 

N.º eventos 
culturais 

N.º de 
representações 
em projetos/
congressos 

N.º de feiras 
temáticas

Direção 

Corpo de 
docentes 

Corpo Não 
Docente 

Associação 
de Pais e 
Encarregados 
de Educação 

Associação 
de estudantes 

EDPro 

EMPI 

Equipa 
Biblioteca 

Equipa Tic 

#Monitorizaçã
o através da 
análise dos 
indicadores 
nos diferentes 
registos 
documentais 
analógicos e 
digitais em 
cada período 
e no final do 
ano.



Vetores Estratégicos: 1. Educação de Qualidade  &  2. Proteção da Vida Terrestre

Domínio: Autoavaliação e Melhoria

Objetivos Metas Plano de Ação / Estratégias de Intervenção Indicadores Equipas de 
Monitorização  

& 
Periodicidade

Promover 
uma 
cultura de 
avaliação 
institucional 
com vista 
à 
melhoria, 
desenvolvi
mento e 
sustentabili
dade da 
organização 

Desenvolver 
projetos, 
parcerias 
e soluções 
inovadoras 

Taxa de 
avaliação 
institucional 
100%


Taxa de 
dinâmica 
do 
Agrupamento

90%

Plano de Autoavaliação 

. Desenvolver uma metodologia de autoavaliação que 
se articule e complemente com os resultados na 
avaliação externa; 
. Adoptar como modelo de autoavaliação o Balanced 
Scorecard (BSC) como metodologia tangível para a 
continuidade e abrangência da autoavaliação;  
. Valorização de cada um como elemento constituinte 
de uma equipa de trabalho.

Plano de Melhoria 

. Ações de participação com a comunidade 
educativa para a análise e reflexão de resultados e 
propostas com base no Relatório de Autoavaliação e 
Relatório Anual de Atividades; 
. Divulgação, através dos meios de comunicação e 
informação do Agrupamento, do Plano de Melhoria;          
. Utilização dos dados da autoavaliação pelos Orgãos 
de Administração e Gestão e Lideranças das 
Estruturas de Coordenação e Supervisão na tomada 
de decisões à melhoria do Agrupamento; 
. Implementação de práticas de autorregulação com 
vista à melhoria do serviço educativo;                               
. Dinamizar ações de coordenação e cooperação 
com as estruturas de gestão curricular;                                   
. Promoção de ações de envolvimento das 
Lideranças Intermédias com a discussão e reflexão 
dos pontos fortes/fracos e sua potencialização /
atenuação;                                                                  
. Manutenção das parcerias e protocolos já 
existentes e estabelecer novas parcerias e protocolos 
para a construção de um Agrupamento Inclusivo, 
Intercultural, Solidário e Democrático; 
. Constituição e coordenação com os interlocutores 
das equipas que respondem a uma cultura de Projeto 
e de apoio à ação educativa;                                              
.Moderação de conflitos com urbanidade e 
probidade conjugada com a promoção das boas 
relações entre as várias estruturas educativas e a 
comunidade;                                                               
.Convidar ex-alunos do Agrupamento para dar o seu 
testemunho relativamente ao impacte das vivências 
experienciadas no seu percurso  escolar no 
Agrupamento na sua vida académica e/ou 
profissional.

N.º de planos 
de ação/
medidas de 
melhoria 

N.º de 
intervenções 
para a 
melhoria das 
aprendizagens 

N.º de 
parcerias & 
protocolos 

N.º de 
medidas de 
autorregulação 

N.º de ações 
de 
coordenação 
com gestão 
intermédia 

N.º de 
ocorrências 

N.º de 
documentos 
online 

N.º de 
processo 
disciplinares

Equipa de 
Autoavaliação 

Direção 

Equipas 
Educativas 

EODN 

EDPro 

EMPI 

EIMA 

Equipa 
Biblioteca 

Equipa Tic 

#Monitorização 
através da 
análise dos 
indicadores nos 
diferentes 
registos 
documentais 
analógicos e 
digitais em 
cada período e 
no final do ano.



5.4. Critérios para a constituição de Turmas 

 Entende-se que a constituição de turmas e a elaboração dos horários são tarefas 
determinantes à qualidade do sucesso educativo. Deste modo, pela autonomia que é 

concedida ao agrupamento de escolas, definem-se critérios que têm por base as metas e 

objetivos, assim como as estratégias de intervenção para que apontam o plano estratégico. 

Os critérios gerais deverão ser objeto de análise em sede de conselho pedagógico, 

elaborando-se  em cada ano letivo um documento operacional complementar ao presente 

Projeto Educativo denominado Organização do Ano Letivo. A constituição de turmas é 

enquadrada pela legislação em vigor e pela prevalência, em todos os casos, dos critérios 

de natureza pedagógica, nomeadamente:    

. Continuidade pedagógica, com o objetivo de facilitar a integração dos alunos no novo 

ciclo de estudos e no novo estabelecimento de ensino, dando continuidade aos grupos/

turmas das escolas de proveniência;   

. Indicações provenientes dos respetivos conselhos de turma;  

. Manutenção do grupo/turma ao longo dos vários anos letivos do mesmo ciclo, salvo por 

motivo da escolha de disciplinas de opção ou por solicitação fundamentada do conselho de 

turma ou do encarregado de educação, dirigida ao diretor;  

. Anualmente, depois de publicadas as listagens, a transferência interna ou externa de 

turma poderá ser autorizada pela diretora, em razão dos motivos invocados para o efeito, 

mas não poderão ser contrariados os critérios gerais que conduziram à constituição das 

respetivas turmas. 

5.5. Critérios para a elaboração de Horários 

 Anualmente, os horários das turmas serão elaborados no respeito pela legislação em 
vigor e pela prevalência, em todos os casos, dos critérios de natureza pedagógica, 

nomeadamente:  

. Garantir equidade na distribuição da carga horária semanal por disciplina/turma/ano/

curso;  

. Iniciar as aulas de Educação Física e/ou UFCD’s com prática desportiva, no período da 

tarde, pelo menos uma hora depois do fim do período definido para almoço na respetiva 

turma; 
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.Assegurar, sempre que possível, a oferta de diferentes apoios pedagógicos na Oficina de 

Aprendizagens; 

Na elaboração dos horários dos professores, no cumprimento dos pressupostos legais e 

regulamentares, a distribuição de serviço docente deverá assentar em pressupostos 

pedagógicos e assegurar os seguintes critérios: 

. Perfil do docente, tendo em vista a criação de grupos de trabalho cooperativo na 

planificação, lecionação e avaliação da execução das tarefas letivas; 

. Continuidade pedagógica (salvo em situações devidamente justificadas);  

. Habilitação adicional à exigida por lei e experiência pedagógica em projetos educativos;  

. Experiência em situações particulares (educação especial, ensino profissional, ensino 

recorrente, educação de adultos);  

. Minimização do número de níveis e/ou disciplinas de ensino a lecionar pelo docente.  

5.6.Cronograma das atividades 

O horizonte temporal do plano desenvolve-se ao longo de três anos letivos 

(2019-2020 a 2021-2022). Os objetivos a médio e longo prazo, a natureza das intervenções 

e o contexto do desenvolvimento justificam o espaço temporal, anteriormente 

referenciado. Acrescente-se que o plano beneficiará de um calendário próprio, em cada 

ano letivo, fixado pelo quadro legal e reajustado, caso seja necessário, devido, não só à 

implementação e à avaliação das ações, mas, também, à definição de objetivos (não 

previstos) e à aferição do impacto produzido em contexto de avaliação intermédia anual. 
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6. Avaliação do Projeto Educativo 

Tendo em conta que o Projeto Educativo não é um documento acabado e 

encerrado em si mesmo, mas um instrumento aberto e dinâmico, carece, por isso, 

de uma avaliação sistemática e consequentemente de reformulação, que permita 

uma integração da análise do impacto das medidas implementadas. Neste 

contexto, o Projeto Educativo do Agrupamento, sendo uma proposta clara, 

exequível e orgânica, ficará comprometido, também, com a avaliação de produto, 

ou seja, dos próprios resultados que irá produzir a bem de uma Escola Pública de 

qualidade (Carapeto & Fonseca, 2006). Assim, o Projeto Educativo será objeto de: 

(i) avaliação contínua - a realizar ao longo de todo o processo de 

implementação e desenvolvimento do mesmo, focada no grau de eficácia das 

medidas (sucessivos planos de ação) e atividades planeadas. À liderança de topo 

caberá proceder ao acompanhamento e reajustamentos, em caso de necessidade, 

Figura 1 . Cronograma das atividades
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num diálogo conjunto com as lideranças intermédias e/ou interlocutores das 

diferentes equipas implicadas nos planos de ação. 

(ii) avaliação anual - a realizar anualmente pela liderança de topo em 

documento escrito, denominado “Relatório Anual de Atividades”, e apresentado em 

Conselho Geral do Agrupamento. Esta avaliação, para além de espelhar, 

anualmente, os impactes educativos alcançados, permitirá, também, ser, em si 

mesma, um catalisador para o ano letivo subsequente na medida em que usufruirá 

de um feedback por parte do Conselho Geral que se constituirá como indicador de 

melhoria. 

(iii) avaliação final - a realizar no final do triénio através de um balanço 

sobre o sucesso e/ou níveis de sucesso do Projeto Educativo, próximo de uma 

natureza “accountability” num exercício de compromisso, responsabilidade e 

liderança. 

Saliente-se, ainda, que em todos os momentos de avaliação, enquanto 

processo, não dispensará a auscultação de todos os agentes educativos, para uns, 

enquanto local de desenvolvimento profissional e pessoal (docentes e não 

docentes) e, para outros, enquanto serviço público educativo (alunos e famílias). 

Na concretização da referida auscultação convergirá informação recolhida através 

da triangulação de diferentes técnicas de recolha de dados (observação, inquérito 

e análise documental) associadas a diferentes instrumentos (checklist, 

questionário, focus group, entrevista, entre outros). 

É nesta dialética multidimensional e orgânica que se procurará atender, no 

esteio de um processo autorregulador, ao paradigma de uma Escola Aprendente. 

7. Conclusão 

A Escola e a Educação são essenciais para o desenvolvimento da sociedade 

atual, sendo capazes de reduzir desigualdades, gerar inclusão social, 

desenvolvimento pessoal e profissional. Porém, esta visão holística torna-se um 

grande desafio que, ao ser apropriada, faz da Escola, em geral, e do Agrupamento 

de Escolas de Seia, em particular, motores do progresso regional. Ao servir de meio 

para que as pessoas atinjam os seus objetivos, despertam a sociedade para o seu 

próprio desenvolvimento (Safanelli et al., 2014). 
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Para concretizar esta missão há que valorizar o empenho e o profissionalismo 

dos docentes, as competências e a ética do pessoal não docente, envolver os pais e 

encarregados de educação e a comunidade em geral. A construção de uma rede de 

sinergias entre o Agrupamento e os stakholders, mostra-se essencial para a gestão 

da multiplicidade e diversidade das necessidades educativas de espetro local, 

regional, nacional e internacional. É neste esforço holístico, norteado por 

Princípios Orientadores claros e justos e que sob uma liderança partilhada, 

estratégica e transformacional ao nível da área pedagógica, administrativa, 

financeira, patrimonial e cultural do Agrupamento conduzirão à construção de uma 

Escola Inclusiva e Aprendente, reconhecida e de qualidade apostas neste Projeto 

Educativo. 

	 


	 Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 25 de outubro de 2019. 


	 	 	 A PRESIDENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO, 


	 	 	 	 (Sandra Maria Oliveira Ferrão Lopes) 


	 


	   Aprovado pelo Conselho Geral em 28 de novembro de 2019. 


	 	 	          O PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL, 


	 	 	 	 (Víctor Fernando Abrantes de Sousa ) 
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