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Agrupamento 

Escola Inclusiva  

princípio da comunidade - trabalhar para o planeamento centrado na 
pessoa; a escola como um espaço facilitador do desenvolvimento de 
competências; desenvolvimento de uma cultura de escola; 

princípio da aprendizagem - promotora de ambientes favoráveis e 
adequados ao sucesso de cada um; 

princípio da diversidade - assegurando uma ação pedagógica diferenciada 
nos métodos, nas atividades, nos tempos e na avaliação;  

princípio da complementaridade - promotora da colaboração e partilha de 
informação entre docentes, serviços, famílias e comunidade local;  

princípio da flexibilidade - assumindo uma gestão curricular flexível baseada 
na interdisciplinaridade da ação educativa.

Organização
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Agrupamento 

Instituição pública de educação e ensino comprometida com a formação 
integral das crianças e alunos para o exercício pleno de cidadania e 
promotora de qualificação profissional

Organização Missão

. 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, solidariedade, interculturalidade, arte e dos 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 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.  

5-09-2019 | Reunião Geral   
   A Diretora, Sandra Ferrão Lopes



Agrupamento 

Agrupamento de Escolas de Seia 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, e pelo clima organizacional positivo gerador de 

bem-estar comum, potenciador do sucesso educativo dos seus alunos e formandos, e da criação 

de ambientes saudáveis de trabalho e de aprendizagem.                                   

Organização Missão ValoresVisão

                                           - 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
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Agrupamento Organização Missão ValoresVisão Metas

Meta 1. Promover a Qualidade da Organização e a Diversidade da Prestação do Serviço Educativo;  

Meta 2. Melhorar os Resultados Escolares e o Ambiente de Aprendizagem;  

Meta 3. Reforçar estratégias de comunicação e articulação do currículo e colaboração pedagógica;  

Meta 4. Rendibilizar os recursos humanos, financeiros e materiais.  
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Agrupamento Objetivos

Planos de Ação

Equipas EducativasPlano Estratégico
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Campo de 
Análise

Objetivos Plano de Ação  
Atividades

Monitorização 
 & Avaliação

Resultados 
Académicos

Melhorar as 
taxas de su-
cesso globais 

Plano de Resultados Internos do Agrupamento

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


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;


Plano de Formação do Agrupamento


. Oferta de ações de formação na área da diferenciação pedagógica e inovação;


. Sessões internas de formação (ex: webinares da DGE) e disseminação de boas 
práticas;

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

Equipa de Autoavalia-
ção


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)


Equipa de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional (EDPro)

Melhorar os 
resultados da 
avaliação 
externa

Plano de Resultados Externos do Agrupamento


. 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 Departa-
mentos e Grupos disciplinares; 

Equipa de Autoavalia-
ção


Conselho Pedagógico

Grupos disciplinares

Resultados 
Sociais

Implicar 
agentes edu-
cativos, alu-
nos, pais e 
encarregados 
de educação 
na vida da 
escola

Plano de Participação da Comunidade Educativa


. Calendarização de reuniões/fóruns periódicos com os representantes dos alu-
nos, 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 presta-
ção de serviço educativo do Agrupamento, discussão de propostas ou análise de 
soluções;

Equipa da Direção

Coordenadores de 
Estabelecimento


Equipa de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional (EDPro)


Desenvolver 
uma cultura 
de inclusão, 
cidadania e 
solidariedade

Plano de Participação na Comunidade Educativa


. Reforçar as ações de cidadania, voluntariado e solidariedade na comunidade;


. Desenvolvimento de projetos de apoio especializado e intergeracionais a alu-
nos/famílias em dificuldades;


. Organização de workshops no âmbito da inclusão, interculturalidade, cidadania 
e desenvolvimento;


. Definir pelo menos dois dias por período para ações anteriormente apresenta-
das;

Equipa Projeto “Co-
nhecer para 
Agir” (EPCA)


Equipa Multidisciplinar 
de apoio à Educação 
Inclusiva (EMEI)


Equipa de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional (EDPro)


Conselho Pedagógico
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Garantir/
Promover o 
cumprimento 
de regras de 
conduta, 
segurança e 
saúde

Regulamento Interno (reformulação) 

. Reformulação do Regulamento Interno (RI) considerando o quadro legal vigente 
e possível (re)organização interna da escola através da participação da comuni-
dade educativa;

. Recriação do manual de tipificação das faltas e procedimentos a adoptar;

. Apresentação e esclarecimento dos principais aspetos do RI em matéria de 
disciplina, deveres e direitos com vista à responsabilização de docentes e não 
docentes na intervenção oportuna e atempada de situações de comportamentos 
inadequados;


Plano de Saúde, Higiene e Segurança (revisão)

. Revisão do plano de emergência e de evacuação em todas as escolas do Agru-
pamento;

. Revisão do Manual de procedimentos para acidentes escolares e outros docu-
mentos de intervenção na área


Plano de Promoção e Educação para a Saúde

. Identificação dos temas a trabalhar em cada ano/ciclo de ensino;

. Articulação de parcerias para apoio ao desenvolvimento do projeto de Promo-
ção e Educação para a Saúde;

. Desenvolvimento de ações/sessões de âmbito geral e/ou específicas que con-
tribuam para o enriquecimento do trabalho desenvolvido em Conselho de Turma;

Equipa de organização 
documental e normati-
va (EODN)

Conselho Pedagógico

Conselho de Diretores 
de Turma


Equipa de organização 
documental e normati-
va (EODN)


Equipa do PES

Definir indi-
cadores de 
impacte da 
escolaridade 
no percurso 
dos alunos

Plano de Promoção do Sucesso Escolar

. Criação de uma base de dados que reuna informação sobre a conclusão, pros-
seguimento de estudos, empregabilidade dos alunos, entre outros indicadores, 
que terminaram 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;

 

. Convidar ex-alunos do Agrupamento para dar o seu testemunho relativamente 
ao impacte da passagem como aluno pelo Agrupamento na sua vida académica 
e/ou profissional;

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

Equipa de Autoavalia-
ção


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA


Equipa de (bench)Mar-
keting e Projetos de 
Internacionalização 
(EMPI)

Reconheci- 
mento da 
Comunidade

Promover 
uma imagem 
de qualidade 
do Agrupa-
mento

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, desenvolvi-
mento sustentável e de solidariedade social) aos alunos;

. Definição da Semana Aberta do Agrupamento para desenvolvimento de ativida-
des (exposições, feira de ciência, feira técnica e profissional, campeonatos des-
portivos, concertos, dança, dramatização, …) de receção aos futuros alunos;

. Participação em projetos e congressos nacionais e internacionais com a apre-
sentação/divulgação do trabalho educativo desenvolvido no Agrupamento;

 

Equipa de Autoavalia-
ção


Equipa de (bench)Mar-
keting e Projetos de 
Internacionalização 
(EMPI)


Conselho Pedagógico


Equipa de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional (EDPro)

Apoiar o  
Desenvolvi- 
mento da 
Comunidade 
envolvente

Plano de Participação na Comunidade Educativa

. Disponibilização de espaços da escola para utilização cultural, desportiva e 
lúdica por parte da comunidade;

. Colaboração na dinamização de sessões de formação, workshops, palestras, 
junto da comunidade , no âmbito de um serviço público cultural e recreativo;

Equipa de Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional (EDPro)


Equipa de Marketing e 
Projetos de Internacio-
nalização (EMPI)

Campo de 
Análise

Objetivos Plano de Ação  
Atividades

Monitorização 
 & Avaliação
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Campo de 
Análise

Objetivos Plano de Ação 
Atividades

Monitorização 
 & Avaliação

Planeamen- 
to e  
articulação

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

Plano de Organização do Ano Letivo (OAL)

. 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, desen-
volvimento 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

Equipa da Direção

Conselho Pedagógico


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)


Departamentos 

Curriculares

Grupos Disciplinares

Práticas de 
Ensino

Reforçar a 
diferenciação 
pedagógica 
como princí-
pio de uma 
Escola Inclu-
siva e de 
Sucesso

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 apren-
dam e participem na vida da comunidade educativa; 

. Aperfeiçoamento critérios de avaliação e estabelecer diversidade na utilização 
de instrumentos de avaliação;

. Oferta curricular diversificada, balanceada entre as necessidades e expectati-
vas dos alunos e famílias, e entre as necessidades e expectativas 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;

. Optimização 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;


Plano de Formação do Agrupamento 

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

. Organização de ações de formação na área da diferenciação pedagógica 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;

Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)


Conselho Pedagógico


Departamentos Curricula-
res


Grupos Disciplinares


Equipa Multidisciplinar de 
apoio à Educação Inclu-
siva (EMEI)


Equipa de Formação e 
Desenvolvimento Profis-
sional (EDPro)


Desenvolver 
a avaliação 
como pro-
cesso de 
feedback à 
melhoria das 
aprendizagens 
dos alunos

Plano de Promoção do Sucesso Escolar

. Realização de reuniões ordinárias de departamento e grupo disciplinar para 
reflexão sobre práticas de ensino, o processo de avaliação e as aprendizagens 
dos alunos;

. Capacitação do corpo docente para estruturar a avaliação de modo continua-
do, e preferencialmente, na ação diagnóstica e formativa como elementos es-
senciais 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 descri-
tores de desempenho dos critérios de avaliação;  

Equipa da Direção

Equipa de Autoavaliação

Conselho Pedagógico

Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)

Departamentos Curricula-
res

Grupos Disciplinares

Monitorização 
e avaliação 
do Ensino e 
das  
Aprendizagens

Fomentar 
uma cultura 
de prática 
reflexiva com 
vista à me-
lhoria do 
ensino e das 
aprendizagens

Plano de Resultados Internos do Agrupamento

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

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

. Reflexão dos resultados em CP e elaboração de recomendações aos Departa-
mentos e Grupos disciplinares;


Equipa da Direção

Equipa de Autoavaliação


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)


Conselho Pedagógico

Departamentos Curricula-
res

Grupos Disciplinares
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Campo de 
Análise

Objetivos Plano de Ações  
Atividades

Monitorização 
 & Avaliação

Liderança Realizar uma 
Liderança 
partilhada, 
esclarecida e 
transparente

Liderança como fator de Mudança

. Promoção de uma liderança democrática assente numa cultura reflexiva que 
procure continuamente a motivação e o envolvimento dos sujeitos da organiza-
ção, com o propósito de modificar comportamentos e capacidades que aumen-
tem a eficácia e sucesso da própria organização a que pertencem (Fullan,2003);

. Promoção de uma Liderança que atenda às cinco disciplinas de Senge (Senge 
et al., 2002): Domínio pessoal; Modelos Mentais; Construção de uma Visão 
compartilhada; aprendizagem em equipa e Pensamento sistémico;


Equipa da Direção


Envolver e 
mobilizar a 
comunidade 
escolar na 
visão, mis-
são, valores e 
princípios 
orientadores 
do Agrupa-
mento

Projeto de Intervenção da Diretora

. Apresentação pública da análise SWOT realizada com o deligenciamento para 
o conhecimento e envolvimento de todos com a Visão, Missão, Valores e Princí-
pios Orientadores traçados para o Agrupamento, num exercício de colegialidade 
e democrático (Sergionanni, 2004);


Projeto Educativo do Agrupamento

. Elaboração do projeto com vista ao cumprimento da sua função educativa em 
articulação com o projeto de intervenção da Diretora;

. Aprovação do documento pelos orgãos de gestão e administração;


Regulamento Interno do Agrupamento

. Constituição da Equipa de Organização Documental e Normativa (EODN) para a 
(re)elaboração dos documentos normativos que se assumem como instrumentos 
de gestão e exercício da Autonomia do Agrupamento;

Equipa da Direção


Equipa de organização 
documental e normativa 
(EODN)

Cuidar do 
clima e da 
cultura orga-
nizacional do 
Agrupamento

Liderança como fator de Mudança

. Implementação de uma Cultura de Projeto e Cultura Carismática como cultura 
organizacional forte e adaptativa; 

. Moderação de conflitos com urbanidade e probidade conjugado com a promo-
ção das boas relações entre as várias estruturas educativas e a comunidade;

. Valorização de cada um como elemento constituinte de uma equipa de traba-
lho;

. Inferência (in)formal e estruturada através da recolha de dados relativamente ao 
grau de satisfação e motivação dos docentes, não docentes e discentes;

Equipa da Direção

Conselho Pedagógico

Equipa Multidisciplinar de 
apoio à Educação Inclu-
siva (EMEI)

Equipa de Autoavaliação

Departamentos Curricula-
res


Valorizar e 
incentivar à 
participação 
das Lideran-
ças Intermé-
dias

Liderança como fator de Mudança

. Dinamizar ações de coordenação e cooperação com as estruturas de gestão 
curricular;

. Constituição de equipas de trabalho motivadas e consistentes na base das 
competências e áreas de interesse dos elementos constituintes;

. Promoção de ações de envolvimento das Lideranças Intermédias com a dis-
cussão e reflexão dos pontos fortes/fracos e sua potencialização/atenuação;

Equipa da Direção

Conselho Pedagógico

Conselho de Diretores de 
Turma

Departamento Curricula-
res e coordenadores de 
grupo

Desenvolver 
projetos, 
parcerias e 
soluções 
inovadoras

Liderança como fator de Mudança

. Manutenção das parcerias e protocolos já existentes e estabelecer novas par-
cerias 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;

Equipa da Direção

Equipa de Formação e 
Desenvolvimento Profis-
sional (EDPro)

Equipa de Marketing e 
Projetos de Internaciona-
lização (EMPI)
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Campo de 
Análise

Objetivos Plano de Ação 
Atividades

Monitorização 
 & Avaliação

Gestão Implementar 
uma gestão 
eficiente e 
eficaz dos 
recursos hu-
manos, mate-
riais e físicos 

Plano de Organização do Ano Letivo (OAL)

.Organização do Ano Letivo tendo em atenção as informações e solicitações 
das diferentes equipas e estruturas educativas (elaboração de critérios de 
operacionalização de todo o trabalho inerente ao OAL; constituição de grupos 
e turmas, elaboração de horários, distribuição de espaços laboratoriais, des-
portivos e de trabalho em geral, distribuição de serviço, contratação e requisi-
ção, entre outros);

. Gestão eficiente e eficaz dos meios humanos, espaços educativos e recursos 
materiais em função das necessidades operacionais da prestação de serviço 
educativo;


Equipa da Direção


Equipa de elaboração de 
horários e constituição de 
turmas

Implementar 
um gestão 
racional e 
sustentável 
dos recursos 
financeiros

Plano Orçamental

. Realização de uma gestão financeira cuidada e eficaz;

. Execução de orçamentação e apresentação do projeto de orçamento;

. Realização de candidaturas financeiras a projetos com financiamento nacional 
e/ou da comunidade europeia;

. Implementação de mecanismos de controlo de práticas financeiras 


Conselho Administrativo


Equipa da Direção 

Equipa dos serviços 
administrativos 


Assessores financeiros de 
apoio à Direção

Autoavaliação 
e Melhoria

Promover 
uma cultura 
de avaliação 
institucional 
com vista à 
melhoria, 
desenvolvi- 
mento e sus-
tentabilidade da 
organização

Plano de Autoavaliação

. Desenvolver uma metodologia de autoavaliação que se articule e complemen-
te 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;


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;


Equipa da Direção


Equipa de Autoavaliação


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)

Definir indi-
cadores de 
impacte da 
autoavaliação 
no planea-
mento, na 
organização e 
nas práticas 
profissionais

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;

Equipa da Direção


Equipa de Autoavaliação


Equipa de Intervenção 
para a Melhoria das 
Aprendizagens (EIMA)
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Agrupamento 

Plano de Organização do Ano Letivo (OAL) 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar  

Plano de Informação, Comunicação e Imagem  

Plano de Promoção e Educação para a Saúde 

Plano de Participação na/da Comunidade Educativa  

Plano de Formação do Agrupamento  

Plano de Saúde, Higiene e Segurança 

Plano de Resultados Internos/Externos do Agrupamento   

Plano de Autoavaliação e Melhoria  

Plano Estratégico

 Monitorizar  & Avaliar


Domínios

Prestação do Serviço Educativo Liderança e GestãoResultados

Resultados Académicos

Resultados Sociais

Reconhecimento da

 Comunidade

Planeamento e Articulação

Práticas de Ensino

Monitorização e Avaliação do Ensino e das 
Aprendizagens

Liderança 

Gestão

Autoavaliação e Me-
lhoria

Objectivos

Plano de Ação & Atividades

Objetivos

Planos de Ação

Equipas Educativas
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Agrupamento 

Plano Estratégico
Objetivos

Planos de Ação

Equipas Educativas
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Agrupamento 

Plano de Organização do Ano Letivo (OAL) 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar  

Plano de Informação, Comunicação e Imagem  

Plano de Promoção e Educação para a Saúde 

Plano de Participação na/da Comunidade Educativa  

Plano de Formação do Agrupamento  

Plano de Saúde, Higiene e Segurança 

Plano de Resultados Internos/Externos 

Plano de Autoavaliação e Melhoria  

Plano Estratégico
Objetivos

Planos de Ação

Equipas Educativas

EODN


Organização Documental Normativa

EDPro

Formação e Desenvolvimento Profissional 


EMPI

(Bench)Marketing e Projetos de (inter)Nacionais


EIMA

Intervenção para a Melhoria das Aprendizagens


Equipa de 
Autoavaliação & 


Melhoria
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Agrupamento 

Plano Estratégico Cronograma
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Agrupamento 

Rede de Escolas Associadas da UNESCO 
Agenda 2030 para ODS

Objetivo 4.  

Educação de Qualidade

Objetivo 15.  

Proteger a Vida Terrestre

Equipa EMPI 

EQAVET | ERASMUS  (Living River)| UNESCO | PNC (CineEco) | Desporto Escolar | Parlamento dos 
Jovens 

Equipa EIMA  

PNPSE | EMAEI | Apoio tutorial Específico | PES |Ciência Viva | Conhecer para Agir | Cidadania e 
Desenvolvimento 

Equipa da Biblioteca 

Equipa EDPro 

Opções Curriculares & Pedagógicas 

Equipa EIMA  

PNPSE | EMAEI | Apoio tutorial Específico | PES |Ciência Viva | Conhecer para Agir 
| Cidadania e Desenvolvimento 

Equipa da Biblioteca 

Equipa EMPI 

EQAVET | ERASMUS | UNESCO | PNC | Desporto Escolar | Parlamento dos Jovens 

Equipa EDPro 

Equipa de Autoavaliação & Melhoria 

PAA                   
Plano 

Anual

Atividades

5-09-2019 | Reunião Geral   
   A Diretora, Sandra Ferrão Lopes



Agrupamento 

Formação                   
Plano 

Formação

Agrupamento

25 set. | Oportunidades e desafios para a educação inclusiva: da legislação à prática. 

16 Out. |  Avaliação Formativa: Um caminho de oportunidades para uma Escola mais inclusiva. 

 Out. | workshops em Literacias digitais: plataformas & ferramentas  

(…) 

Mar. | DAC: Oportunidades e desafios promotores do sucesso educativo. 

… | AFC e Equipas Educativas: Que desafios? Que práticas?  



No Horizonte 2019 | 2023

Desafios
Mudança
Empenho
Colaboração em equipa
Obstáculos | Soluções
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