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Introdução 
 

Uma Escola é uma organização dinâmica, que deve estar aberta ao meio que a 

envolve e do qual participa, devendo por isso adaptar-se para que haja garantia 

de estabilidade. 

 

O Projeto Educativo é o reflexo do que a Escola pensa sobre si mesma. É um 

instrumento de gestão estratégica, ajustado à realidade e que contém, por 

definição, uma ideia de futuro comungada por toda a comunidade educativa, 

sendo, por isso, expressão da sua identidade. 

 

O Projeto Educativo é um projeto próprio, construído pela Escola, adaptado às 

condições do tempo e do espaço em que se situa. 
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O nosso tempo e o nosso espaço – O Diagnóstico … 
 
O diagnóstico estratégico teve por base os relatórios de autoavaliação do 

Agrupamento do último triénio e foi elaborado de acordo a matriz SWOT – 

Pontos fortes (Strengths), Pontos fracos (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats). 

 

Entende-se por ponto forte: atributo da organização que ajuda a alcançar os 

seus objetivos; por ponto fraco: atributo da organização que prejudica o 

cumprimento dos seus objetivos; por oportunidade: condição ou possibilidade 

externas à organização que poderão favorecer o cumprimento dos seus 

objetivos; por ameaça: condição ou possibilidade externas à organização que 

poderão ameaçar o cumprimento dos seus objetivos. 

 

Pontos Fortes: 

 Estabilidade do corpo docente; 

 Coordenação Pedagógica/ Conselhos de Turma / Direção de Turma; 

 Funcionamento dos serviços de apoio à instituição (Serviços de 

Administração Escolar; Acão Social Escolar; Reprografia); 

 Funcionamento da Biblioteca Escolar; 

 Concretização do Plano Anual de Atividades; 

 Multiplicidade de iniciativas e projetos; 

 Sentimento de segurança; 

 Relacionamento interpessoal: entre docentes e restantes elementos 

da comunidade educativa, bem como, entre os encarregados de 

educação e a comunidade educativa; 

 Participação dos docentes nas atividades; 

 Agrado do pessoal não docente em trabalhar no agrupamento; 

 Satisfação manifestada pelos encarregados de educação pela 

frequência dos seus educandos no agrupamento; 

 Taxa de transição no ensino básico; 

 Abandono escolar; 

 Acesso ao ensino superior; 
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Pontos Fracos: 

 Funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação; 

 Registo de algumas situações graves de indisciplina; 

 Taxa de transição do ensino secundário; 

 Discrepância entre a avaliação interna e a avaliação externa no 

desempenho escolar dos alunos; 

Oportunidades: 

 Recetividade das instituições parceiras às solicitações do 

Agrupamento;  

Ameaças: 

 Redução do número de alunos; 

 Normativos para a organização do ano letivo; 

 Tecido empresarial fraco; 

 Deficientes condições físicas dos edifícios; 

 Rede de transportes; 

 Nível socioeconómico da comunidade; 

 Oferta formativa diversificada e estruturada nos concelhos limítrofes. 
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Que Escola queremos? – A Visão … 
 

Todo o Homem tem direito a uma Educação adequada, em verdadeira 

igualdade de oportunidades e respeitando as capacidades de cada 

indivíduo. 

 

A República Portuguesa consagra, na Lei de Bases do Sistema Educativo, o 

princípio da liberdade de aprender e de ensinar. O Agrupamento de 

Escolas de Sardoal assume-se como uma expressão dessa mesma 

liberdade. 

 

Os Pais, primeiros e principais educadores dos seus filhos, têm o direito de 

programar a educação e a cultura dos filhos. A Escola é a principal instituição 

complementar à família, na garantia do direito à educação e um dos pilares 

fundamentais da vida em sociedade. 

 

A educação é um bem social, que traduz a linguagem partilhada dos pais e da 

escola, promovendo a formação de indivíduos responsáveis, autónomos, 

cidadãos conscientes e participativos. 

 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES) assenta a sua ação em grandes 

valores humanistas. A educação não se limita ao ensino, mas engloba uma 

educação para os valores em que o respeito pelo semelhante, pela 

diferença e a tolerância e solidariedade são primordiais. 
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Para que existimos? – A Missão … 
 

Todo o ser tem direito à educação e à cultura. O AES procura contribuir para a 

superação das desigualdades económicas, sociais e culturais latentes na 

comunidade educativa. Procura o desenvolvimento da personalidade e do 

espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de 

responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na 

vida coletiva. 

 

O AES põe em prática uma educação que tem por objetivo desenvolver a 

personalidade da criança, os seus dons e aptidões mentais e físicas, na 

medida das suas potencialidades, capacitando-a para o exercício, no futuro, de 

uma cidadania plena. 

 

Nesta perspetiva o AES: 

 

Promove a educação para a cidadania. Ser cidadão responsável e consciente 

dos seus direitos e deveres, valorizando a dimensão ética, é fundamental para 

uma vida harmoniosa em sociedade. 

 

Defende a solidariedade entre as pessoas e entre os povos. Num mundo cheio 

de desigualdades e de injustiça o AES promove ações solidárias em que se 

envolva toda a comunidade educativa. 

 

Defende a autonomia e a independência. Aliados a um espírito de grupo onde 

deve imperar a afetividade, distinguem-se os valores de expressão individual, 

de liberdade de pensamento e autonomia no processo ensino-aprendizagem, 

como essenciais para um desenvolvimento harmonioso e responsável. 

 

Valoriza a responsabilidade, disciplina e participação. A expressão da 

individualidade de cada criança e de cada aluno são enquadradas pelo respeito 

das regras de funcionamento coletivo (Regulamento Interno), no sentido da 

responsabilização e interiorização de valores. 
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Promove os valores de respeito pelo Ambiente. A conservação no meio 

ambiente, mediante o conhecimento e utilização racional dos recursos naturais, 

concretizam-se na prática quotidiana do AES. 

 

Considera a Língua Portuguesa como uma das prioridades na formação das 

crianças e dos alunos, pois é meio privilegiado de expressão de uma 

identidade cultural. 

 

Põe as tecnologias de informação e comunicação ao serviço do processo de 

ensino-aprendizagem num mundo onde a informação e o conhecimento estão 

cada vez mais globalizados, valorizando o contacto entre culturas, a troca de 

experiências e o enriquecimento mútuo. 

 

Defende a formação global do indivíduo. O AES aposta na dimensão plural da 

realização criativa e da inovação, valorizando as vertentes de expressão 

artística, desportiva, científica e tecnológica. 

 

Acredita que a formação das crianças e dos alunos é feita em 

complementaridade com outros agentes educativos da comunidade - 

pais, família, comunidade e instituições locais – na partilha e defesa dos 

princípios e valores que regem a educação, alicerces da realização 

pessoal, afetiva, académica e profissional. 
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A nossa identidade – O Lema … 
 

POR UM CIDADÃO PREPARADO PARA A VIDA 
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O que pretendemos? – Objetivos gerais, estratégicos e metas 
educativas 
 

O AES, considerando o diagnóstico atrás referido, procura concretizar em 

todos os níveis de ensino um projeto pedagógico global, enquadrado pelas 

finalidades gerais da Educação Pré-Escolar (EPE), do Ensino Básico (EB) e do 

Ensino Secundário (ES), definidos pelo Ministério da Educação e Ciência 

(MEC). 

 

Este projeto está alinhado segundo grandes eixos de intervenção e que dão 

corpo à nossa missão educativa: 

 

I. Dimensão Humana – a criança/aluno apresenta-se na Escola como 

um ser humano e, como tal, a sua formação e crescimento deve 

estruturar-se no domínio individual e no domínio coletivo. 

II. Dimensão Académica – nesta dimensão consideram-se objetivos 

que procuram o desenvolvimento psicomotor e sensorial e o 

desenvolvimento de capacidades intelectuais. 

III. Dimensão da Cidadania – procurando-se capacitar o aluno para 

uma vida em sociedade, há necessidade de o habilitar com um 

conjunto de competências, valores e saberes fundamentais para uma 

plena e efetiva integração num grupo social. 

 

Apresentam-se, seguidamente, para cada uma das dimensões enunciadas, 

objetivos estratégicos, assumidos no planeamento e na realização do serviço 

educativo. 
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Finalidade - A 

Desenvolver a Dimensão Humana (individual e coletiva) 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 
Promover um equilíbrio pessoal e uma visão positiva de si mesmo 

Com base em interações positivas com os outros e na interiorização dos valores de justiça e da solidariedade 

2 
Desenvolver a capacidade de iniciativa e de organização do trabalho 

Visando níveis de análise, pensamento critico e de planeamento da participação nas atividades individuais 

3 
Estimular uma liberdade responsável 

Para levar o aluno a escolher as suas relações de amizade, a selecionar elementos necessários à sua atividade presente e futura e ao cumprimento 
dos direitos e dos deveres 

4 
Fomentar a abertura e a tolerância 

Para desenvolver a capacidade de convívio com os outros num clima de diálogo próprio de uma sociedade democrática 

5 
Desenvolver o espírito e atitudes de solidariedade 

Para que haja participação e dinamização do fazer bem aos outros e para valorizar o bem comum 

6 
Estimular a sensibilidade social 

Para que exista sensibilidade perante situações de desigualdade, de discriminação e de injustiça social 

7 
Assumir um sentido ético na vida individual e coletiva 

Para promover os valores sociais e coletivos 

8 
Promover a capacidade de adaptação à mudança 

Para que os alunos sejam autónomos e capazes de superar problemas 
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Finalidade - B 

Desenvolver a Dimensão Académica 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 
Promover a compreensão da estrutura e funcionamento da Língua Portuguesa 

Para que os alunos a utilizem corretamente e fluentemente nas diversas formas de comunicação 

2 
Desenvolver o interesse pela leitura e pela escrita 

Para que os alunos percecionem um sentido estético e criativo na comunicação 

3 
Promover o conhecimento de valores relacionados com a língua, história e cultura 

Para capacitar os alunos para uma aproximação crítica à realidade envolvente e à sociedade em geral 

4 
Assegurar a aprendizagem de línguas estrangeiras, privilegiando a língua inglesa, contextualizadas social e culturalmente 

Visando uma expressão fluente, nas diversas formas de comunicação, para os alunos melhor se aproximarem e adaptarem ao mundo  

5 

Reconhecer a importância do conhecimento e do domínio de competências relacionados com as áreas científicas puras, as áreas humanísticas e 
sociais  

Para promover as capacidades de compreensão, expressão, interpretação, raciocínio lógico e hipotético, aplicação e solução de problemas, iniciativa, 
sentido crítico e gosto pela investigação 

6 
Reconhecer a importância e as consequências dos avanços científicos e tecnológicos 

Para que os alunos reconheçam e implementem a integração de novos conhecimentos e metodologias no desenvolvimento do seu conhecimento 
transdisciplinar 

7 
Estimular a prática laboratorial e a investigação 

Para os alunos desenvolverem o interesse pela descoberta e pela investigação 

8 Promover a educação artística (musical e plástica) 

Para uma melhor compreensão das manifestações estéticas e culturais e para desenvolvimento das capacidades individuais 

9 Estimular a prática desportiva 

Fomentando momentos de respeito pelo outro, o cumprimento de regras e estimulando a competitividade e o espírito de equipa 

10 
Fomentar nos alunos métodos e hábitos de trabalho diversificados 

Para os alunos se conhecerem melhor e para perceberem a existência de diversas metodologias e abordagens dos assuntos e matérias, valorizando-
se os métodos autónomos e construtivos do processo ensino-aprendizagem 

11 
Reconhecer e acompanhar os ritmos individuais de aprendizagem dos alunos de acordo com a especificidade de cada turma 

Para adaptar os espaços, as metodologias, os materiais didáticos considerando a heterogeneidade dos alunos 

12 
Promover os contactos com o mundo do trabalho 

Numa perspetiva de abertura da Escola ao Mundo e à Comunidade, visando uma conceção integradora e global do projeto de vida de cada aluno 

13 Promover a orientação escolar e profissional dos alunos 

Para habilitar os alunos a recolher e selecionar informação visando a tomada de decisões sobre o seu projeto escolar e com a participação da família 

14 
Assegurar formação técnica diversificada 

Para capacitar os alunos no ingresso no mundo do trabalho 
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Finalidade - C 

Desenvolver a Dimensão da Cidadania 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 
Promover a(s) literacia(s) 

Para desenvolver a capacidade de obter, compreender e usar a informação procurando o conhecimento e o pensamento crítico necessário para o 
exercício da cidadania 

2 
Implementar hábitos e atitudes positivas 

Favorecendo a maturidade sócio afetiva das crianças e alunos e auxiliando-os a compreender os mecanismos de organização e funcionamento dos 
diferentes grupos sociais 

3 
Promover o trabalho em equipa 

Privilegiando iniciativas individuais ou coletivas com interesse social e cívico 

4 
Promover a educação para a saúde e para a sexualidade 

Para estimular hábitos de higiene pessoal e coletiva, promover uma alimentação equilibrada e para desenvolver valores relativos à sexualidade, 
visando globalmente uma melhor qualidade de vida 

5 
Estimular a consciência de produtor e consumidor 

Para capacitar os alunos para uma correta tomada de decisões 

6 
Reconhecer comportamentos que ameaçam o ambiente e promover a sua defesa  

Permitindo ao individuo interagir de forma sustentável e responsável com o ambiente natural 

7 
Garantir, com segurança, o acesso à informação global 

Para permitir a compreensão do mundo em permanente transformação e a interação com outros espaços e culturas, em particular na União 
Europeia e nos países de língua oficial portuguesa 

8 
Formar cidadãos defensores da cultura portuguesa e europeia 

Para melhor promover nos alunos uma identidade nacional e um sentimento de pertença 
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Considerando os objetivos estratégicos enunciados para cada dimensão definem-se seguidamente metas para o período de 

vigência do projeto educativo e que devem ser objeto de monitorização por uma equipa constituída para o efeito. 

A-9 metas B-22 metas C-8 metas 
Nº DIMENSÃO METAS INDICADORES de AVALIAÇÃO MEIO DE VERIFICAÇÃO 

1 AC 
75% dos alunos no final do ensino básico devem ter uma visão 
positiva de si mesmos 

Entrevista feita a alunos de 9º ano 
pelo SPO 

Entrevista/questionário programado 
pelo SPO 

2 ABC 
100% dos alunos do 1º ano devem ter frequentado a educação pré-
escolar 

Idade de ingresso no sistema 
educativo 

Registos biográficos do aluno 

3 A 
75% dos alunos até final do 3º ceb participaram numa iniciativa de 
voluntariado 

Nº de ações de voluntariado 
realizadas 

Questionário 

4 A 
Em cada ano letivo realizar 1 campanha de solidariedade dirigida à 
comunidade 

Execução do Plano Anual de 
Atividades 

Relatório final do PAA 

5 A 
95 % dos alunos do ensino básico e secundário sem participações 
disciplinares 

Nº participações disciplinares 
Nº de alunos ens. básico e secund. 

Registos de PD 
Registos de matrículas 

6 A 
Realizar 1 debate anual em cada turma sobre prevenção de 
indisciplina 

Nº de debates realizados Planos de turma 

7 B 
Realizar anualmente 1 concurso interno de comunicação em LP 
escrita desde o ensino básico até ao ensino secundário 

Nº de concursos internos e 
externos realizados 

Relatório PAA 

8 B 
Realizar anualmente 1 concurso interno de comunicação em Língua 
Inglesa escrita desde o ensino básico até ao ensino secundário 

Nº de concursos internos e 
externos realizados 

Relatório PAA 

9 B Aumentar 10% o nº de requisições de livros da BE Nº de requisições  Registos de requisições da BE 

10 B 
Obter nas provas de Português do ensino básico uma média 
percentual que não difira mais de 10% relativamente à média 
nacional 

Média da 1ª chamada nas provas 
de Português no final de cada ciclo 

Pautas de classificação da 1ª 
chamada de Português do 4º, 6º e 9º 
anos 

11 B 
Obter no exame de Português do ensino secundário regular uma 
média pontual que não difira mais de 10 pontos relativamente à 
média nacional 

Média da 1ª fase dos exames de 
Português (12º ano) 

Pautas de classificação da 1ª fase 

12 B 
Manter acima dos 85%a taxa de sucesso na disciplina de inglês do 3º 
ciclo 

Classificações anuais de 3º período 
de inglês no 3º ciclo 

Pautas do 3º período do 7º, 8º e 9º 
anos 

13 B 
Atingir um nível de sucesso global de 85%nas disciplinas de CN e FQ 
do 3º ciclo 

Classificações anuais de 3º período 
de CN e FQ no 3º ciclo 

Pautas do 3º período do 7º, 8º e 9º 
anos 

14 BC 
Realizar durante o 1º ceb uma atividade experimental de projeto Nº de atividades experimentais 

realizadas 
Planos de turma 

15 B 
Realizar até final do 3º ceb, pelo menos 2 atividades 
laboratoriais/experimentais em cada ano de escolaridade (CN e FQ) 

Nº de atividades experimentais 
realizadas 

Planos de turma 

16 B 
Realizar bienais artísticas – música, desenho, tecidos, outras Nº de eventos realizados 

anualmente 
 

Relatório PAA 
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17 B 
Obter nas provas de Matemática do ensino básico uma média 
percentual que não difira mais de 10% relativamente à média 
nacional 

Média da 1ª chamada nas provas 
de Matemática no final de cada 
ciclo 

Pautas de classificação da 1ª 
chamada de Matemática do 4º, 6º e 
9º anos 

18 B 
Obter no exame de Matemática do ensino secundário regular uma 
média pontual que não difira mais de 10 pontos relativamente à 
média nacional 

Média da 1ª fase dos exames de 
Matemática (12º ano) 

Pautas de classificação da 1ª fase 

19 B 

Atingir um diferencial entre a média da avaliação interna final e a 
média da avaliação externa, inferior a 20% da média da avaliação 
interna 

Média da avaliação interna e da 
avaliação externa de 4º, 6º, 9º, 11º 
e 12º anos nas disciplinas sujeitas 
a avaliação externa 

Pautas de exame da 1ª chamada ou 
1ª fase 
Pautas de 3º período 

20 B 
Superar, em cada ciclo do ensino básico, uma taxa de transição de 
93% 

Nº de retenções e nº de alunos 
matriculados no ensino básico 

Pautas de 3º período 

21 ABC 
Manter a adesão ao projeto desporto escolar participando no 
quadro competitivo com modalidade individual e modalidade 
coletiva 

Nº e tipo de grupos-equipas 
desporto escolar constituídos 

Projeto Desporto Escolar 

22 ABC 
Promover em cada período letivo um quadro competitivo interno 
com modalidades individuais e coletivas 

Nº e tipo de atividades desportivas Plano Anual Atividades e Projeto 
Desporto Escolar 

23 B 
Possibilitar anualmente a todos os alunos de 8º e 9º ano de 
escolaridade o acesso a sessões de avaliação vocacional 

Nº de alunos 8º e 9º ano 
Nº de avaliações vocacionais 

Registos de sessões no SPO 
Listagens de turmas 

24 AB 
Proporcionar um serviço de apoio aos alunos, de orientação no 
trabalho escolar (presencial ou à distância) e de integração no 
mundo do trabalho 

Tipo de serviços de apoio 
prestados aos alunos 

Distribuição de serviço docente 
Horários das turmas 
PIT dos alunos NEEcp 

25 C 
Desenvolver anualmente iniciativas que visem a educação para a 
saúde e sexualidade, a educação ambiental, educação para o 
consumo, educação para a segurança, educação financeira 

Nº e tipo de iniciativas que 
integram o PAA 

Registos no PAA 

26 B 

Superar taxa de empregabilidade de 75% nos dois primeiros anos 
após conclusão de curso profissional ou vocacional 

Nº de alunos empregados e que 
concluíram curso de nível 
secundário profissional ou 
vocacional 

Questionário aos alunos 

27 BC 
Promover e apoiar o mérito escolar aplicando critérios de rigor e de 
qualidade 

Nº de alunos apoiados e 
beneficiários de ação social escolar 

Registos da ASE 
Nomeações para bolsas de mérito 
escolar 

28 ABC 
Aumentar 10%/ano a taxa de participação voluntária dos 
encarregados de educação no acompanhamento do projeto escolar 
dos seus educandos 

Nº de visitas dos EE aos 
responsáveis pelos grupos/turmas 

Registos de visitas e folhas de 
presença em reuniões ordinárias 
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Como nos organizamos? … 

 

A autonomia das escolas é o primeiro instrumento a utilizar para dar resposta à 

missão e aos objetivos traçados neste Projeto Educativo. 

Tendo consciência que esta autonomia não é totalmente garantida à Escola 

pelo enquadramento legal vigente. Considerando que a nossa missão tem de 

ser partilhada pela comunidade, pelos parceiros privilegiados e tomando 

consciência dos constrangimentos de origem externa, há necessidade de 

estabelecer princípios que orientem, sem prejuízo da permanente flexibilidade 

e capacidade de adaptação duma organização, a forma como o Agrupamento 

de Escolas de Sardoal se organiza nas suas diversas vertentes: pedagógica, 

administrativa e financeira. 

 

Organigrama Organizacional 

 

 

Conselho Geral 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Departamentos  Curriculares Equipas Pedagógicas 

Conselho 
Administrativo 

Serviços Adm. Escolar 
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Calendário Escolar 

O calendário escolar é anualmente definido pelo Ministério com a tutela da 

Educação, no entanto é conferida alguma autonomia pedagógica na definição 

de algumas datas de funcionamento das atividades letivas e para a 

organização de atividades de natureza extracurricular. 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal deve primar pela eficácia do serviço 

educativo, definindo um calendário escolar em respeito pelos preceitos legais e 

que assegure uma resposta às necessidades das famílias, à realização de 

atividades extracurriculares previstas no plano anual de atividades e à 

necessidade de assegurar a manutenção periódica das instalações escolares. 

 

 

Horários 

Os horários escolares devem ser, em primeiro lugar, um instrumento de gestão 

pedagógica e também um instrumento de gestão dos recursos humanos 

(docentes) e materiais (espaços de aula). 

A definição dos horários nas diferentes tipologias – alunos, docentes, salas e 

disciplinas – deve assentar principalmente em critérios de natureza 

pedagógica, considerando os objetivos estratégicos definidos no presente 

Projeto. 
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Educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico: 

A carga horária letiva semanal para este nível de ensino é de 25 horas. A este 

tempo correspondem períodos de 5 horas diárias organizados da seguinte 

forma. 

 

Regime Normal 

Início das atividades 

(manhã) 

9h00 

Intervalo da manhã 30 minutos 

Fim das atividades 

(manhã) 

12h00 

Almoço 12h00 – 13h30 

Início das atividades 

(tarde) 

13h30 

Fim das atividades (tarde) 15h30 

 

Adicionalmente devem ser promovidos períodos numa Componente de Apoio à 

Família (CAF), devendo para o efeito o Agrupamento estabelecer parcerias 

com a Autarquia Local ou com a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. A CAF deve ser organizada em cada estabelecimento em função da 

avaliação anual das necessidades das famílias. 

No 1º ceb está prevista a oferta de atividades extracurriculares, não 

obrigatórias, para enriquecimento do currículo (AEC). Sendo o município a 

entidade promotora, as mesmas devem ser organizadas segundo critérios de 

natureza pedagógica, a saber: 

 - primazia das atividades letivas sobre as AEC; 

 - ocupação dos alunos nas AEC num período no final de dia. 
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2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário: 

A carga horária destes ciclos e níveis de ensino apresenta um volume horário 

semanal variável e a gestão da carga horária deve ser feita por unidades de 

tempo letivo. 

Considerando a experiência adquirida nos últimos anos e as recentes 

alterações à reorganização curricular verificada no ensino básico e no ensino 

secundário, a gestão das cargas horárias das disciplinas e áreas não 

disciplinares deve ser feita em tempos letivos de 45 minutos. 

A título de exemplo apresenta-se uma organização diária dos tempos letivos, a 

qual pode ser ajustada anualmente para responder às necessidades de 

organização e funcionamento da escola bem como à defesa dos interesses dos 

alunos. 

 
Tempo Entrada Saída 

M
A

N
H

Ã
 

1 8:30 9:15 

2 9:15 10:00 

3 10:20 11:05 

4 11:05 11:50 

5 12:00 12:45 

6 12:45 13:30 

TA
R

D
E 

7 14:00 14:45 

8 14:45 15:30 

9 15:50 16:35 

10 16:35 17:20 

 

No que se refere à elaboração de horários o Agrupamento deve considerar as 

orientações que se elencam a seguir para cada tipologia de horário: 

 

I- Horários das Turmas 

1) Os horários das turmas são elaborados tendo em consideração as 

respetivas matrizes curriculares; 

2) A distribuição das disciplinas na mancha horária deve atender à alternância 

entre disciplinas de tipologia diferente (teóricas e práticas); 

3) Não incluir duas línguas estrangeiras em tempos letivos consecutivos; 
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4) A distribuição da carga horária de cada disciplina é feita de acordo com a 

matriz curricular da turma; 

5) A disciplina de Educação Moral e Religiosa deve, sempre que possível, ser 

inserida no início ou no final dos turnos, salvo se todos os alunos da turma 

estiverem matriculados na disciplina; 

6) Nas disciplinas de cariz laboratorial/experimental do 3º ciclo e do ensino 

secundário, deve promover-se o desdobramento da turma nos termos 

previstos na lei, de modo a permitir a realização de trabalho experimental. 

Os turnos devem ser lecionados no mesmo dia da semana; 

7) As atividades de Apoio ao Estudo e de Apoio a Alunos serão, sempre que 

possível, integradas nos horários das turmas e dos professores em final de 

turno da manhã e/ou tarde; 

8) Sempre que possível, evitar que as disciplinas de natureza teórica sejam 

lecionadas no período da tarde. 

9) A mancha horária dos alunos não pode ultrapassar 8 tempos letivos diários 

e deve ter um período mínimo de 1 hora para almoço; 

10) Assegurar que a interrupção para o almoço não é superior a 120 minutos; 

11) Os horários das turmas não podem ter furos; 

12) No período da tarde, as aulas de Educação Física ou as atividades de 

Desporto Escolar só podem iniciar-se uma vez decorrido o período mínimo 

de 1 hora, após o final do período diário para almoço dos alunos. 

13) Na tarde de 4ª feira deve, sempre que possível, evitar-se a marcação de 

aulas curriculares. 

 

II- Horários dos Professores 

 

1) Os horários dos docentes devem ser elaborados de acordo com as normas 

legais em vigor, marcando nos horários a componente letiva e a 

componente não-letiva de estabelecimento. 

2) No mesmo dia, a carga horária do docente não deve ultrapassar 8 tempos; 

3) Não deverão ser marcados no horário do professor do 2º e 3º ciclo, até ao 

limite possível, mais de dois blocos de aulas, no mesmo dia com a mesma 

turma; 
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4) Na medida do possível, concentrar a componente não letiva individual do 

docente no mesmo dia da semana; 

5) Os docentes, com assento no Conselho Pedagógico deverão ter 

coincidentes na tarde de 4ª feira os tempos letivos correspondentes aos 

cargos que desempenham. 

6) Docentes envolvidos no mesmo projeto devem ter em comum pelo menos 1 

tempo letivo. 

7) Tempos para atividades de Desporto Escolar concentrados no final da 

manhã ou da tarde, permitindo aos alunos inscritos a participação assídua 

nas atividades; 

8) Actividades extracurriculares marcadas preferencialmente no período da 

tarde. 

9) Na elaboração do horário do docente podem ser considerados aspetos de 

natureza pessoal apresentados em devido tempo e devidamente 

justificados pelo docente. 

 

III- Horários das Salas (ocupação de salas) 

 

A ocupação das salas de aula deve obedecer uma gestão racional e 

flexível dos recursos físicos existentes, procurando sempre criar as melhores 

condições para o desenvolvimento das atividades escolares e para a realização 

de tarefas pelos docentes e pelos técnicos do Agrupamento. 

Na gestão dos espaços de sala de aula deverão atender-se às seguintes 

orientações, sem prejuízo de se realizarem a todo o momento ajustamentos 

que visem uma utilização mais eficiente das instalações: 

1) As aulas das disciplinas de carácter experimental devem ser lecionadas, 

prioritariamente, nos laboratórios. Na sua impossibilidade, deve ser-lhes 

atribuída uma sala contígua; 

2) Não ocupar, sempre que possível, as salas específicas; 

3) Sempre que possível, deverá ser atribuída uma sala fixa aos professores 

para promover a utilização de recursos didáticos mais apelativos para os 

alunos; 
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4) Sala de reuniões – utilizar a sala para aulas apenas se não houver outras 

salas disponíveis; 

5) Sala P – Gabinete de apoio ao aluno e família (EPSS) 

6) Sala DT1 e DT2 para trabalho dos diretores de turma e para atendimento 

aos encarregados de educação; 

7) Sala D – reservada p/ técnicos CRI; 

8) Sala 1 – sala de matemática; 

9) Sala 2 – sala para educação e expressão musical; 

10) Sala 6 – sala para práticas oficinais e educação tecnológica; 

11) Sala 13 – sala para educação visual e educação tecnológica; 

12) Sala 5 – sala para educação visual e expressão plástica; 

13) Sala 19 – sala de apoios 

14) Sala 20 – sala TIC 

15) Sala B – sala de informática 

IV- Horários das Disciplinas 

1) Aulas de EMR de diferentes confissões devem funcionar em simultâneo e 

nas extremidades dos turnos de forma a não criar furos no horário da 

turma; 

2) As aulas de educação física, no período da tarde, só podem funcionar 

desde que tenha decorrido uma 1 após a interrupção para almoço; 

3) As aulas de disciplinas com desdobramento devem ser lecionadas sempre 

no mesmo dia da semana;  

 

Turmas – critérios para a sua formação 

A constituição de grupos de crianças ou turmas de alunos, apesar de estar 

sujeita às orientações de natureza legislativa em vigor, carece, na medida do 

possível, da definição de princípios de atuação de natureza pedagógica que 

sejam consistentes com os objetivos preconizados no presente Projeto 

Educativo. Assim sendo, estabelecem-se os seguintes critérios para a 

formação dos grupos/turmas em cada nível de ensino: 
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Educação Pré-Escolar 

1. Na constituição dos grupos de crianças de 3 anos da educação pré-

escolar deve ter-se em conta a inclusão de grupos de crianças provenientes do 

mesmo infantário/creche, sempre que isso seja possível, e considerando as 

informações fornecidas pelas educadoras que acompanharam as crianças e 

pelos encarregados de educação. 

 

2. Na constituição dos grupos, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada 

de crianças relativamente à idade, ao sexo e às NEEcp. 

 

3. Cada grupo de crianças deve ser, o mais possível, etariamente 

homogéneo. 

 

4. Na constituição dos grupos de crianças deve ser respeitada a 

manutenção do grupo, sem prejuízo de proposta diferente, devidamente 

fundamentada por parte do grupo de docentes da educação pré-escolar. 

 

5. Os pedidos de mudança de grupo, devidamente fundamentados, só 

podem efetuar-se para grupos onde haja vaga, em primeira instância dentro do 

mesmo jardim de infância e, em segunda instância, num outro jardim de 

infância do Agrupamento e depois de ponderadas as implicações que podem 

advir no grupo que recebe a criança. 

 

 

1º CICLO 

 

1. Na constituição das turmas de 1º ano deve ter-se em conta a inclusão de 

grupos de crianças provenientes do mesmo Jardim de Infância, sempre que 

isso seja possível, e considerando as informações fornecidas pelas educadoras 

que acompanharam as crianças. 
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2. Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada 

de alunos relativamente à idade, ao sexo e às NEEcp. 

 

3. Em cada turma deve-se procurar minimizar o número de anos de 

escolaridade dos alunos. 

 

4. Na constituição das turmas deve ser respeitada a continuação do 

grupo/turma. 

 

5. Se em resultado da não transição de ano de escolaridade existirem 

alunos que ficam sem turma, devem ser integrados numa turma do seu ano de 

escolaridade, tendo em atenção a idade e o desenvolvimento global que 

apresentam nas suas aprendizagens. 

 

6. Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só 

podem efetuar-se para turmas onde haja vaga, em primeira instância dentro da 

mesma escola e, em segunda instância, numa outra escola do Agrupamento e 

depois de ponderadas as implicações que podem advir na turma que recebe o 

aluno. 

 

2º e 3º CICLOS 

 

1. Na constituição das turmas de 5º e 7º ano deve ter-se em conta a 

inclusão de alunos provenientes da mesma turma no ciclo anterior, sempre que 

isso seja possível, considerando as informações fornecidas pelos professores 

titulares de turma/conselhos de turma que acompanharam os alunos no ciclo 

precedente. 

 

2. Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada 

de alunos relativamente à idade, ao sexo e às NEEcp. 

 

 



Projeto Educativo 

Página | 23  

3. Os alunos com NEEcp devem ser distribuídos pelas diferentes turmas 

considerando a tipificação das suas dificuldades, constantes no respetivo PEI, 

e ouvido o professor da Educação Especial que os acompanhou. 

 

4. Na constituição de turmas devem respeitar-se, sempre que possível, as 

opções manifestadas pelo encarregado de educação no ato da matrícula ou da 

sua renovação. 

 

5. Os alunos que não transitaram de ano de escolaridade devem ser 

integrados de forma equilibrada nas turmas em funcionamento num 

determinado ano de escolaridade, depois de ponderadas as informações 

disponibilizadas pelos conselhos de turma e os motivos que poderão ter 

originado a não progressão de ano de escolaridade. 

 

6. Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só 

podem efetuar-se para turmas onde haja vaga e depois de ponderadas as 

implicações que podem advir na turma que recebe o aluno. 

 

7. Sempre que necessário, as orientações dos pontos anteriores aplicam-

se à constituição de turmas de outros percursos formativos, aplicando-se as 

necessárias adaptações decorrentes do funcionamento deste tipo de formação. 

 

 

Ensino Secundário (CP) 

 

1. Na constituição das turmas de ensino secundário deve ter-se em conta a 

inclusão de alunos provenientes da mesma turma no ciclo anterior, sempre que 

isso seja possível, e considerando as informações fornecidas pelos diretores de 

turma que acompanharam os alunos no ciclo precedente. 
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2. Na constituição de turmas devem respeitar-se, sempre que possível, as 

opções manifestadas pelo encarregado de educação/aluno no ato da matrícula 

ou da sua renovação. 

 

3. Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada 

de alunos relativamente à idade, ao sexo e às NEEcp. 

 

4. Os alunos com NEEcp devem ser distribuídos pelas diferentes turmas 

considerando a tipificação das suas dificuldades, constantes no respetivo PEI e 

ouvido o professor da Educação Especial que os acompanhou. 

 

5. Os alunos que não transitaram de ano de escolaridade devem ser 

integrados de forma equilibrada nas turmas em funcionamento num 

determinado ano de escolaridade, depois de ponderadas as informações 

disponibilizadas pelos conselhos de turma e os motivos que poderão ter 

originado a não progressão de ano de escolaridade. 

 

6. Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só 

podem efetuar-se para turmas onde haja vaga e depois de ponderadas as 

implicações que podem advir na turma que recebe o aluno. 

 

7. Considerando o regime de frequência por disciplinas que se aplica aos 

cursos do ensino secundário, bem como o respetivo regime de avaliação, um 

aluno pode integrar mais do que uma turma de anos de escolaridade 

diferentes, desde que os respetivos horários sejam compatíveis no momento 

em que é solicitada essa pretensão ao Diretor do Agrupamento. Enquanto os 

horários das turmas não forem definidos, a integração em mais do que uma 

turma assume-se como condicional. 
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8. Sempre que necessário, as orientações dos pontos anteriores aplicam-

se à constituição de turmas de outros percursos formativos, aplicando-se as 

necessárias adaptações decorrentes do funcionamento deste tipo de formação. 

 

 

Fusão/Divisão de Grupos/Turmas 

 

A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao 

princípio da continuidade pedagógica. Excecionalmente, tal pressuposto 

poderá não ser cumprido. Esta situação pode ser motivada por uma 

recomendação, devidamente fundamentada, do conselho de docentes titulares 

de grupo/turma ou do conselho de turma, no sentido de alterar a respetiva 

composição ou de orientações da DRE, resultantes do planeamento da rede 

escolar ou, ainda, resultantes da necessidade de gerir os recursos humanos e 

os equipamentos de um determinado estabelecimento de ensino. 

 

Sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade pedagógica 

de um grupo/turma devem ser devidamente ponderados os seguintes critérios 

em igualdade de valoração: 

• Distribuição de alunos com NEEcp de forma equilibrada, atendendo 

também ao tipo de problemáticas indicadas no PEI; 

• Distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de 

escolaridade; 

• Aproveitamento global do grupo/turma; 

• Dimensão da turma; 

• Comportamentos/atitudes do grupo/turma, considerando também 

situações individuais neste domínio. 

 

Na ponderação dos critérios anteriores devem participar os intervenientes 

seguintes: 

- Conselho de docentes/Conselho de Turma; 

- Representantes dos Encarregados de Educação; 

- Equipa da Educação Especial; 
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- Equipa de constituição de turmas; 

- Diretor. 

 

Gestão de Recursos Humanos 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal tem os seus recursos humanos 

organizados em duas categorias: 

Pessoal docente – inclui educadores de infância e professores 

Pessoal não docente – inclui assistentes operacionais, assistentes técnicos e 

técnicos especializados 

Os primeiros colaboradores estão diretamente dependentes do Ministério da 

Educação e Ciência, enquanto os segundos dependem da Câmara Municipal 

de Sardoal, em resultado do processo de transferência de competências. O 

AES conta também com a colaboração de técnicos especializados, em 

resultado da parceria estabelecida com o CRIA. 

 

A gestão do pessoal docente deve ser feita pelo Diretor do Agrupamento em 

articulação com as estruturas e dirigentes intermédios, seguindo critérios de 

natureza administrativa (estabelecidos no Estatuto da Carreira Docente e outra 

legislação em vigor) e critérios de natureza pedagógica. Periodicamente, 

devem ocorrer momentos de partilha de informação entre docentes e o trabalho 

colaborativo e a participação responsável devem ser sempre promovidos e 

nortear o exercício da gestão. Também a formação contínua e autónoma 

devem ser assumidos e promovidos como forma de enriquecimento e 

valorização profissional. 

 

A gestão do pessoal não docente afeto ao Agrupamento de Escolas de 

Sardoal, deve ser realizada pelo Diretor ou seu substituto legal em parceria 

com a Câmara Municipal de Sardoal. A distribuição de competências 

assumidas pelo AES e pela CMS devem ser definidas e divulgadas de forma a 

clarificar os procedimentos e o nível de participação de cada uma das partes na 

gestão destes colaboradores. Esta deve envolver sempre os próprios 
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colaboradores e promover, de forma estável, a sua participação e colaboração 

no cumprimento dos objetivos do projeto educativo e do plano anual e 

plurianual de atividades. 

 

Distribuição do serviço docente 

A distribuição do serviço docente deve ter como princípio orientador a defesa 

da qualidade de ensino e os legítimos interesses dos alunos e deve ser regida 

pelos seguintes pontos: 

1) A distribuição do serviço docente é feita pelo Diretor, com base nas 

orientações legais em vigor e ouvindo os Coordenadores de Departamento 

Curricular; 

2) O Diretor, com base nas orientações legais em vigor, ouve os 

Coordenadores de Departamento Curricular, registando os seus pareceres 

técnico-pedagógicos relativos ao perfil de cada docente para assumir o 

serviço docente de uma dada turma/disciplina/área disciplinar. Regista 

ainda as intenções de realização de projetos/atividades com implicações na 

distribuição de serviço dos docentes; 

3) Na distribuição do serviço docente em cada ano letivo devem ponderar-se 

os aspetos seguintes: 

a) Continuidade pedagógica ao longo dos diferentes anos de escolaridade, 

salvaguardando a boa relação docente-alunos; 

b) Experiência profissional; 

c) Estratégias de ensino-aprendizagem; 

d) Tipo de vínculo do docente; 

e) Situações pessoais do docente devidamente justificadas. 

4) Deve procurar-se a constituição de equipas pedagógicas, comuns às 

turmas do mesmo ano de escolaridade, que assegurem o seu 

acompanhamento ao longo do ciclo de ensino, facilitando a articulação 

curricular e o trabalho colaborativo entre os docentes; 
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5) O cargo de Diretor de Turma deve ser atribuído, considerando o disposto no 

Regulamento Interno (competência, perfil e relacionamento do docente); 

6) Na medida do possível, a cada docente não devem ser atribuídas mais do 

que sete turmas e/ou três conteúdos programáticos diferentes; 

7) No 2º ciclo, sempre que possível, um professor deverá lecionar mais do que 

uma disciplina/área disciplinar na mesma turma, levando assim, a um 

número menor de docentes por turma; 

8) Não devem ser atribuídas disciplinas do ensino secundário, sujeitas a 

exame nacional, a docentes que prevejam antecipadamente que irão 

beneficiar de redução de serviço letivo num determinado período do ano 

(maternidade, amamentação ou outra situação), devendo essa indicação 

ser comunicada ao Diretor; 

9) Os tempos da componente não letiva de estabelecimento, incluídos no 

serviço de cada docente, deverão ser utilizados prioritariamente para 

atividades de apoio aos alunos (individual ou em grupo). Também as 

atividades/projetos de natureza extracurricular podem ser contemplados 

recorrendo a estes tempos marcados no horário de trabalho dos docentes; 

10)  A nomeação pelo Diretor de um docente para o exercício de cargos de 

coordenação deve basear-se, nos termos do Decreto-Lei nº 75/2008 

(Regime de Autonomia das Escolas) com a redação presentemente em 

vigor, no reconhecimento fundamentado da interligação entre as 

competências profissionais e as competências dos cargos a desempenhar. 

 
  



Projeto Educativo 

Página | 29  

 

Formação em contexto de trabalho 

Determinadas ofertas formativas pressupõe a realização, em dado momento do 

percurso escolar, de uma formação em contexto de trabalho. Este momento de 

formação deve ser também realizado em alinhamento com as três dimensões 

estabelecidas no projeto educativo. Sendo um momento de formação em que o 

jovem vivencia um ambiente e relações de trabalho, deve ter um 

acompanhamento e orientação continua por parte da Escola e da 

Empresa/Instituição, no sentido de potenciar esta formação, conferindo-lhe 

padrões de qualidade e de rigor. A Escola também deve promover e criar as 

condições necessárias que permitam a participação dos próprios jovens na 

avaliação do seu desempenho e na superação das dificuldades que possam 

surgir. 

 

Redes, Parcerias e Protocolos – critérios para o seu 
estabelecimento 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal é uma instituição de educação e 

ensino-formação que está aberta à comunidade. Não deve ter fronteiras pré-

estabelecidas e os seus horizontes devem estender-se ao campo internacional. 

Esta ligação faz-se normalmente mediante o estabelecimento de parcerias e 

protocolos com outras instituições e empresas. O AES procura cumprir a sua 

missão trabalhando em rede e partilhando as suas dificuldades e 

potencialidades. 

O estabelecimento de protocolos e parcerias verifica-se em áreas consideradas 

prioritárias – formação de alunos; formação de docentes e não docentes; apoio 

socioeconómico aos alunos; apoio financeiro para apetrechamento com 

material didático e equipamentos. 

O Agrupamento está aberto à celebração de parcerias e protocolos com 

qualquer entidade nacional e internacional, visando intervir nas áreas acima 

identificadas, sendo que há parceiros que se assumem, pela sua natureza e 

localização, como privilegiados na sua relação com o Agrupamento 
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nomeadamente a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Sardoal, a Câmara Municipal de Sardoal, as 

Juntas de Freguesia do concelho, a Escola Segura, os Bombeiros Municipais, o 

Centro de Reabilitação e Integração de Abrantes, escolas de concelhos 

vizinhos, entre outros. 

O AES assume que a aquisição de experiências transnacionais potenciam a 

capacidade de cada cidadão e como tal enquadra esta possibilidade na tomada 

de decisões sobre parcerias a estabelecer. 

 

Áreas e Modalidades de formação 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal, pela sua natureza, dá resposta à 

educação e formação das crianças e jovens entre os 3 e os 18 anos de idade, 

permitindo dessa forma dar resposta às necessidades e expetativas da 

população local, desde a educação pré-escolar até conclusão da escolaridade 

obrigatória. O AES não fecha as portas a jovens de maior idade. Estes 

encontram aqui o apoio necessário para a orientação do seu percurso escolar. 

A educação pré-escolar e o ensino básico assumem-se como níveis 

estruturantes de ensino-aprendizagem. O AES considera a educação pré-

escolar como fundamental para estruturar o percurso escolar futuro, quer no 

domínio afetivo como no domínio cognitivo sendo, nesta fase, muito importante 

a relação escola-família, devendo haver partilha periódica de informação entre 

ambas as partes sobre o desenvolvimento emocional, relacional e cognitivo da 

criança. O AES promove, por isso mesmo, a frequência da educação pré-

escolar a 100% pelas crianças entre os 3 e os 5 anos de idade. 

O ensino básico é o nível seguinte de escolaridade, sendo oferecidos o 1º, o 

2º e o 3º ciclos. São nove anos do percurso escolar, onde o aluno inicia as 

aprendizagens estruturantes para a sua vida pessoal e académica. São etapas 

que visam um conhecimento global do mundo e a aquisição de saberes e 

competências que proporcionam o exercício de uma cidadania efetiva e de 

uma maior autonomia. No ensino básico, o AES procura dar respostas aos 

diversos ritmos de aprendizagem. Procura apoiar os alunos com dificuldades e 
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potenciar as capacidades dos alunos com mais aptidões. O ensino regular é a 

resposta para realizar estas etapas do percurso escolar. Possibilita, 

igualmente, o acompanhamento dos alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente. O AES avalia e acompanha a sua 

população escolar nestes níveis de ensino para lhe poder proporcionar ofertas 

formativas alternativas (percursos curriculares alternativos, cursos de educação 

e formação para jovens ou ensino vocacional). 

O ensino secundário está incluído na oferta formativa do AES. É um nível de 

ensino que deve ser precedido de uma eficaz avaliação e orientação 

vocacional proporcionada pelos serviços técnicos do agrupamento e em 

articulação com o aluno e com a sua família. 

O ensino secundário contempla a escolaridade obrigatória de 18 anos, e 

considerando os constrangimentos locais, deve responder a dois percursos 

distintos de formação – o ensino regular, no âmbito dos cursos científico-

humanísticos (orientado para o prosseguimento de estudos) e o ensino 

vocacional para dar apoio a alunos que revelam maiores dificuldades de 

adaptação ao percurso regular. 

As ofertas alternativas, quer no nível básico quer no nível secundário, estão 

dirigidas para áreas em que localmente possa haver potencial de integração na 

vida ativa. Assim sendo, as áreas de formação relacionadas com a proteção do 

ambiente, o acompanhamento de pessoas idosas e de lazer podem ser 

consideradas como referenciais na definição plurianual da oferta formativa do 

AES. 

 

 

Monitorização e Avaliação do Projeto Educativo 

O Projeto Educativo do AES é um instrumento estratégico de planeamento e de 

ação. O Projeto Educativo é um farol que estabelece rumos. Estes não são 

estáticos e, por vezes, têm de ser alterados para se cumprir a nossa Missão. 

Assim sendo, o Projeto Educativo deve também ajustar-se às transformações e 

exigências da realidade envolvente e da sociedade em geral, pelo que se 
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assume como um documento dinâmico, aberto a periódicas revisões e 

atualizações. 

Anualmente, o AES elabora o seu Plano Anual de Atividades (PAA) onde são 

contemplados os princípios e objetivos delineados no Projeto Educativo e 

programadas múltiplas atividades que os concretizam. 

Os órgãos de gestão e estruturas intermédias de coordenação devem assumir 

a responsabilidade de cumprir este projeto e avaliar as atividades do AES em 

função do mesmo. 

A avaliação do PE é feita periodicamente, em ciclos de 2 a 4 anos, sendo para 

o efeito mobilizados pelo Diretor grupos de trabalho e de reflexão, expressão 

das diversas sensibilidades e vivências do universo escolar, que procedem à 

revisão e atualização do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Sardoal. 

 

Estratégia de Comunicação e Divulgação - Plano de Comunicação 

O Projeto Educativo deve ser assumido como instrumento de gestão do AES e 

como tal deve ser bem conhecido pelos seus colaboradores e pelo seu público-

alvo: alunos, famílias, instituições e empregadores. 

Assume-se um plano de comunicação simples, visando informar, sensibilizar e 

promover a participação responsável da comunidade educativa na realização 

da Missão do PE. 

Este plano tem por objetivo sensibilizar a comunidade para participar 

ativamente e para apoiar na estratégia que permite «Preparar um cidadão para 

a vida». A confiança mútua é um pressuposto necessário para haver adesão e 

aquela obriga à existência de informação e comunicação. 

O AES deve, através deste plano de comunicação, procurar atingir os 

seguintes objetivos: 

- Chamar a atenção para importância da educação, familiar e escolar; 
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- Mobilizar a comunidade para a participação em atividades que permitam 

atingir os objetivos e metas do PE; 

- Promover e definir a participação dos diversos agentes educativos 

(internos e externos); 

- Garantir a presença do tema EDUCAÇÃO na agenda mediática. 

 

Estes objetivos do plano de comunicação assentam nos seguintes princípios: 

- Estabilidade do projeto educativo; 

- Universalidade do acesso à informação do AES; 

- Comunicação de proximidade; 

- Integrar as opiniões e ansiedades da comunidade educativa; 

- Avaliar periodicamente o sucesso da estratégia de comunicação. 

 

 

Abordagem estratégica do plano de comunicação: 
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A abordagem definida no diagrama pressupõe (1) ações de divulgação do PE e 

(2) ações destinadas a promover a participação da comunidade nas atividades 

do PE. Para o efeito, os canais de comunicação têm de estar abertos, ativos e 

a comunicação tem de ser bidirecional. 

Estes princípios têm de ser assumidos interna e externamente. 

A divulgação é efetuada: 

- na comunidade escolar; 

- aos parceiros e agentes externos; 

- nos meios e eventos de divulgação. 

 

Devem ser mobilizados os seguintes meios: 

 

 

O PE é divulgado na sua versão atual na página oficial do AES – 

www.escolasardoal.com e em todas as páginas, blogs relacionados com o 

AES. Desta forma o PE está sempre disponível em qualquer lugar e a qualquer 

momento. 

COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 

Página Web 

Brochuras 

Meios de  
comunicação 

Reuniões 

http://www.escolasardoal.com/
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As brochuras são meios de acesso imediato e simples à informação importante 

sobre o PE do AES. 

As reuniões permitem a proximidade e a confiança necessária para trocar 

informação entre o AES e a comunidade/parceiros. 

Os meios de comunicação são também um veículo privilegiado que pode levar 

longe a realidade do AES. 

O PE é editado em suporte papel para permitir o acesso universal ao mesmo. 

 

As ações ao nível da participação são destinadas aos agentes educativos, à 

comunidade e parceiros educativos. Procura-se que esta participação não se 

esgote no tempo, mas pelo contrário que a mesma se reproduza. Neste nível é 

fundamental a consolidação da confiança mútua entre os agentes e parceiros 

educativos de forma a criar um compromisso com a Visão e a Missão do PE. 

Os meios para se atingir este nível de comunicação passam essencialmente 

pela realização de reuniões de trabalho e ações de sensibilização, bem como a 

implementação de fóruns para reflexão, discussão e participação cívica, sobre 

as diversas metas e objetivos do PE. Para o efeito, é necessário que a 

comunicação inclua de forma rigorosa, transparente e continuada a informação 

sobre os resultados alcançados pelo Agrupamento. 

 

Elementos complementares do Projeto Educativo 

O Projeto Educativo é um instrumento estratégico para a gestão a prazo do 

AES. Há outros instrumentos decorrentes do PE e que, num prazo menor, são 

igualmente importantes para o planeamento, realização e avaliação de 

atividades enquadradas na nossa Missão.  

De acordo com as orientações, objetivos e metas definidas no PE há 

igualmente decisões de índole pedagógica e organizacional que devem ser 

tomadas num prazo menor. 
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Em planos diferentes, o AES possui ainda os seguintes documentos 

orientadores: 

 Plano plurianual de atividades (PPA), onde se define para um prazo 

médio a oferta educativa e formativa do AES; os planos curriculares 

correspondentes à oferta educativa e formativa; os critérios de avaliação 

e medidas de promoção do sucesso escolar; projetos e atividades a 

desenvolver no AES num prazo dilatado; o plano de formação dos seus 

recursos humanos; ações de abertura do AES ao meio. 

 Plano anual de atividades (PAA), onde se incluem atividades e projetos 

a desenvolver em cada ano letivo e que permitem dar um contributo 

para uma aproximação dos objetivos e metas traçados no PE. 

 Plano de turma (PT), numa dimensão mais limitada, consiste num plano 

de organização e acompanhamento da vida escolar de cada grupo de 

crianças e turma de alunos, competindo a sua coordenação à educadora 

titular do grupo ou ao professor titular de turma (no 1º ciclo) ou diretor de 

turma (no 2º, 3º ciclo e ensino secundário). 

 Regulamento Interno (RI) é um documento estratégico, porque 

estabelece e adapta ao AES um conjunto de regras de organização, 

gestão e funcionamento. 

 

 

 

Projeto Educativo obteve parecer favorável do CP em 6 de fevereiro 2013. 

 

O Projeto Educativo foi aprovado em Conselho Geral em 12 de março de 2013. 

 


