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1 - Introdução  

“O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se 

concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de 

uma permanente ação formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade.” 

Lei de Bases do Sistema Educativo, art.º 1.º 

 

As escolas são organizações educativas às quais o estado confia a missão de dotar todos e 

cada um dos cidadãos das competências e conhecimentos que lhes permitam explanar 

plenamente as suas capacidades, integrar-se ativamente na sociedade e dar o seu contributo 

individual para a vida comunitária em termos económicos, sociais e culturais. As escolas são 

espaços privilegiados de conhecimento, de convivência, de exploração de talentos e do 

desenvolvimento de competências que permitam “Educar para a Vida e Formar para a 

Cidadania”.  

Assim, cada ator educativo deve orientar a sua ação no sentido de formar cidadãos com uma 

sólida formação científica, pessoal e social, capazes de desenvolver as 

capacidades/competências necessárias para a construção do percurso de vida de cada 

criança e jovem, criando cidadãos capazes com excelentes níveis de proficiência profissional 

e pessoal, com responsabilidade, autonomia, cooperação e espírito critico, com vista à 

integração numa sociedade em constante mudança.  

O papel da escola e a forma como esta exerce a sua missão de serviço público, estão 

intrinsecamente ligados às opções políticas, aos contextos socioeconómicos e às correntes 

educativas que emergem em cada momento.  

A mudança dos contextos sociais que emergem da realidade de cada comunidade, cruza-se 

com as expectativas que a sociedade deposita na escola e no contributo desta na formação 

de homens com sentido crítico, civicamente ativos e qualificados académica e 

profissionalmente.  

A escola deverá fazer assentar a sua ação em dinâmicas reflexivas, que envolvam toda a 

comunidade e que procurem responder aos desafios que surgem destas dinâmicas. O 

processo de adaptação às mudanças da sociedade da informação devem ser sustentadas em 

pressupostos fortes e duradouros, assentes em convicções alicerçadas no conhecimento da 

comunidade e nas suas necessidades. Quanto mais profundo for esse conhecimento, mais 

fácil será prestar um serviço de qualidade promotor da formação integral do individuo.  

Numa sociedade em constante mutação é necessário que a escola desenvolva a prática 

procurando um ajuste ao tempo e às suas implicações, numa lógica clara de escola 

aprendente. 

O diretor, como primeiro garante deste desígnio, entre as demais competências legais que lhe 

estão atribuídas, deve ser capaz de identificar e potenciar as capacidades de cada agente, 

mobilizando-as na busca da melhoria continua influenciando por isso todo o clima e identidade 

da Escola. 



2.  Missão, Visão, Valores e Princípios  

 

Missão do Agrupamento 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu 

humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade, que valoriza o 

conhecimento, como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de estudos. 

 

Visão do Agrupamento 

O agrupamento pretende ser uma Escola de referência a nível local e nacional pelo sucesso 

académico e profissional dos seus alunos, pela qualidade do seu ambiente interno e relações 

externas e pelo elevado grau de satisfação das famílias. 

 

Valores do Agrupamento 

 Inclusão, numa perspetiva de aceitação e de valorização da diferença presente na 

Escola e na sociedade; 

 Solidariedade, para as gerações presentes, passadas e vindouras; 

 Cooperação, desenvolvendo técnicas de ajuda, de comunicação e de escuta; 

 Responsabilização, numa atitude de reflexão, implicação e desejo de atuar; 

 Liberdade, respeitando a autonomia de si próprio e do outro; 

 Sentido de justiça, no respeito por si próprio, pelo outro e pelo ambiente educativo; 

 Legalidade, no sentido em que toda a ação educativa deverá ter em consideração o 

respeito pela rácio legis vigente; 

 Imparcialidade/Igualdade, orientando toda a ação educativa e as opções de gestão numa 

lógica imparcial e promotora de igualdade de oportunidades; 

 Competência, nas escolhas e no desenvolvimento dos trabalhos; 

 Partilha, quer na produção do trabalho diário quer na assunção de responsabilidades; 

 

Princípios orientadores da prática pedagógica 

 Princípio do saber 

 Princípio da cidadania e da participação democrática 

 Princípio da qualidade educativa 

 Princípio da educação integral  

 Princípio da equidade social 

 Princípio da inclusão e do respeito pela diferença 

 Princípio da cooperação e da abertura à comunidade   

 



3.   Missão do diretor 

O Diretor do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva assume, por missão, 

o desenvolvimento de uma cultura de eficiência e eficácia aos níveis organizacional, 

administrativo e pedagógico no Agrupamento.  

Esta cultura já iniciada e testada quer pelos vários momentos de avaliação dos sistemas de 

controlo interno e externo onde procura uma melhoria significativa: 

 a nível organizacional e administrativo quer a nível pedagógico onde se verifica um 

eficaz combate ao abandono e insucesso escolares; 

 dos bons resultados dos nossos alunos nas provas finais e uma boa avaliação externa 

do Agrupamento; 

 do grau de execução do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades, procurando 

conduzir o agrupamento para o desenvolvimento de graus crescentes de autonomia que 

permita maior eficácia na resolução dos seus problemas. 

Ao se favorecerem os mecanismos de autoavaliação, pela natureza dos seus objetivos, 

promover-se-á uma cultura de avaliação e de rigor que se deverá refletir, consequentemente, 

nos planos de melhoria dos diversos Departamentos Curriculares e das diversas 

estruturas/serviços de apoio ao currículo. Ainda como princípios orientadores da missão aponta-

se a avaliação da qualidade do sucesso educativo, a formação integral das crianças e jovens, o 

envolvimento da comunidade no processo educativo, o trabalho colaborativo, a auto e hétero-

supervisão e a articulação eficaz entre todos os órgãos, estruturas e serviços, com vista à 

prestação de um serviço público de educação de qualidade, reconhecido pelos agentes 

educativos, bem como pelos parceiros estratégicos deste Agrupamento de Escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Compromissos a estabelecer relativamente à unidade orgânica 

Compromissos 
Objetivos 

estratégicos 

Conteúdos 
Objetivos operacionais 

Evidências Calendarização 

1 
Dar enfoque aos 
resultados 
escolares e aos 
resultados sociais 
(conhecimentos, 
capacidades e 
valores que 
concorrem para o 
sucesso educativo) 
Desenvolver 
soluções 
concertadas com 
alunos, docentes, 
encarregados de 
educação e 
técnicos 
especializados, 
para o incremento 
de programas e 
estratégias de 
combate ao 
insucesso escolar  
Promover sistemas 
de monitorização 
dos resultados 
escolares  

-Analisar os resultados de avaliação dos 

alunos para elencar estratégias de 

diferenciação pedagógica e superação das 

dificuldades – ações de melhoria 

 Atas dos Conselho Pedagógico; 

 Relatórios Estatísticos. 

 Plano Estratégico do AEFCPS e 

Plano de Ação Estratégica de 

Promoção do Sucesso Escolar e 

PPIP; 

Ao longo do 

mandato 

-Reforçar a componente de apoio ao 

currículo e/ou o reforço das aprendizagens 

através da promoção de:  

- Coadjuvação/Assessorias em sala de aula; 

- Apoios diretos e indiretos;  

- Estruturar o processo de definição de um 

referencial comum para as aprendizagens a 

promover articulando o seu trabalho com as 

áreas de competência do perfil do aluno; 

- Criar espaços de promoção do trabalho 

transdisciplinar; 

- Aumentar o compromisso dos alunos com a 

aprendizagem através da oferta de espaços 

de aprendizagem informal e a dinamização 

de espaços promotores da autonomia, como 

as assembleias de escola ou os projetos 

Erasmus; 

- Desenvolver um projeto centrado na 

preparação para Provas Finais (PPF); 

-Elaborar estudos estatísticos para retirar 

ilações sobre a qualidade das aprendizagens; 

- Promover metodologias ativas centradas no 

aluno com espaços e tempos adequados ao 

trabalho a realizar;  

-Analisar e refletir trimestralmente sobre 

resultados da avaliação dos alunos em 

Departamento e em Conselho Pedagógico e 

apresentar as conclusões em Conselho Geral. 

 Atas de Conselhos de Turma, 

Pedagógico e Geral; 

 Atas de Reuniões com EE;  

 Assembleias de Escola e suas 

convocatórias; 

 Mapas de distribuição de serviço 

e horários; 

 Registos de frequência e 

relatórios de desempenho;  

 Reuniões de articulação vertical e 

horizontal e relatório do NAC;  

 Novos espaços e espaços 

requalificados; 

 Relatórios estatísticos;  

 Relatórios do GAA e dos apoios; 

 Plano de formação; 

 Relatório do OQA; 

Ao longo do 

mandato 

-Reforçar os mecanismos de regulação das 
aprendizagens:  
- Promover a construção de documentos 
internos eficazes que sejam coerentes e 
permitam a resposta ao ciclo avaliativo 
básico; 
- Diversificar os instrumentos de avaliação;  
- Alterar o calendário escolar para semestral 

dando maior dinamismo ao feedback e 

possibilitando uma intervenção mais 

atempada; 

- Reforçar a importância da BE no apoio ao 

currículo adquirindo fundo documental e 

incentivando a participação em projetos de 

financiamento de ideias. 

 Dispositivo de planeamento, de 

operacionalização do perfil e de 

compromisso; 

 Critérios de avaliação e respetivos 

descritores de desempenho; 

 Linhas gerais para a elaboração do 

orçamento; 

 Relatórios e Contas de Gerência; 

Ao longo do 

mandato 

- Promover a articulação vertical e horizontal 

do currículo como forma de maximização dos 

resultados da aprendizagem; 

 Relatório do NAC – Núcleo de 

Articulação Curricular. 

Ao longo do 

mandato 

- Reforçar a ligação entre a diagnose das 

dificuldades dos alunos e as propostas para o 

PAA; 

 Relatório do OQA; 

 Relatório do PAA; 

Ao longo do 

mandato 



- Reforçar a importância dos quadros de valor 

e de excelência; 
 Existência do Quadro e de uma 

cerimónia de entrega de distinções; 

2 
Garantir uma 
gestão integrada e 
eficaz dos recursos 
humanos, materiais 
e financeiros 

- Otimizar a distribuição de serviço do pessoal 

docente e não docente, a fim de assegurar a 

qualidade do serviço prestado 
 Mapas de distribuição de serviço; 

 Inventário de material informático; 

 Conta de Gerência e respetivos 

relatórios; 

  Questionários de satisfação; 

 Candidaturas a projetos nacionais e 

internacionais.  

Ao longo do 

mandato 

 - Garantir a equidade de acesso aos recursos 

pedagógicos, informáticos e tecnológicos, 

diversificando a oferta e disponibilizando a 

mesma através de mecanismos de fácil 

acesso.   

Ao longo do 

mandato 

- Aprofundar os processos de prestação de 

contas por parte de todas as estruturas. 

Ao longo do 

mandato 
- Diligenciar para que os recursos financeiros 
sejam aplicados prioritariamente nas 
atividades letivas e na melhoria das 
condições de aprendizagem.  

Ao longo do 

mandato 

3 
Definir áreas 
funcionais e 
atribuir 
responsabilidades 
específicas de 
trabalho que 
facilitem a 
cooperação e 
melhorem a 
eficácia das ações  

 

-Otimizar os mecanismos de automatização 
dos procedimentos administrativos através 
de uma gradual adaptação à gestão por 
processos;  Mapas de Distribuição de tarefas; 

 Atas de reuniões dos das diversas 
Equipas de Trabalho;  

 Atas de reuniões de 
Departamento/Subdepartamento; 

 Regulamento Interno do AEFCPS e 
regimentos das estruturas 
intermédias; 

 Relatório da Observação Partilhada. 

Ao longo do 

mandato 

Ao longo do 

mandato 
-Constituição de Equipas de Trabalho 
Docente e não Docente com vista à 
promoção do trabalho colaborativo e à 
melhoria da produtividade do trabalho.  

-Reforçar as competências de supervisão das 
práticas profissionais e procedimentos 
pedagógicos a Coordenadores e 
Subcoordenadores de Departamento;  

Ao longo do 

mandato 

4 
Valorizar o 
Agrupamento 
enquanto espaço 
privilegiado para o 
desenvolvimento 
da formação 
integral do 
indivíduo  

 

-Reforçar a dimensão humana, promovendo 
a cultura e identidade profissional, 
conducente a um bom clima relacional no 
Agrupamento  

 Reuniões gerais de docentes;  

 Assembleias de Escola e respetivas 

convocatórias; 

 -Elaborar e manter atualizado um 

código de conduta que norteie o 

exercício da disciplina; 

 Projetos sociais e de voluntariado e 

parcerias (com H2O, Galeria dos 

Sonhos, Dia dos Sorrisos, parceria 

com CEE O Ninho e com a 

Conferência de S. Vicente de Paula; 

 Implementar o projeto Includ-ed;  

 Novo portal informativo e 

adequação do GAIE; 

 Número de eventos e conferências 

no qual o AEFCPS se fez 

representar; 

 Notícias divulgadas em meios de 

comunicação social regionais e 

nacionais arquivadas no portal do 

AEFCPS; 

Ao longo do 

mandato 

-Formar e informar os alunos para uma 
cidadania ativa e para prevenir a indisciplina  

Ao longo do 

mandato 

-Elaboração de projetos que visem o 
envolvimento do Agrupamento em causas 
sociais  

Ao longo do 

mandato 

- Promover a imagem do Agrupamento 
divulgando práticas e o trabalho 
desenvolvido: 

 Criação de um novo portal 
informativo e promover a utilização 
do novo GAIE; 

 Participação em conferências e 
eventos de divulgação de boas 
práticas; 

 Divulgação de pelo menos duas 
notícias nos Mídias 
regionais/nacionais;  

 Aumentar a procura da escola por 
parte de pais e EE. 

Ao longo do 

mandato 

5 
Reforçar os 
mecanismos de 
participação e de 
envolvimento de 
toda a comunidade 
na vida do 
Agrupamento  

 

- Diligenciar e sensibilizar para um maior 
envolvimento por parte dos encarregados de 
educação no percurso escolar dos seus 
educandos  

 Promover modelos de avaliação 

que permitam um feedback mais 

regular e eficaz; 

 Elaboração participada de 

documentação; 

 Introduzir gradualmente o 

Includ-ed, em especial Tertúlias 

Dialógicas e Grupos Interativos; 

Ao longo do 

mandato 

-Auscultar a comunidade escolar e educativa 
aquando da elaboração dos documentos 
estruturantes do Agrupamento  

Ao longo do 

mandato, nos 

momentos de 

construção 

coletiva e 

reflexão 



-Propor iniciativas que promovam o 

envolvimento da comunidade nas 

atividades/projetos do Plano Anual de 

Atividades  
-Dinamização de Jornadas Culturais que 

permitam a abertura da escola à 

comunidade, a ligação entre as diferentes 

unidades orgânicas que compõem o 

agrupamento e uma gradual transição para a 

escola sede. 

 Construção (gradual até final de 

mandato) de Comunidades de 

Aprendizagem em cada um dos 

estabelecimentos; 

 Festa das sopas, caminhadas, 

feira do outono, festas de Natal e 

festas de final de ano; 

 Jornadas Culturais; 

Ao longo do 

mandato 

6 
Adequar os 
documentos 
reguladores do 
agrupamento à 
realidade da 
comunidade 
promovendo a sua 
constante 
atualização e 
avaliação 

- Monitorizar os resultados propostos nas 

metas do PEA; 

 Relatórios da equipa de 

autoavaliação e do PEA; 

 Plano Anual de Atividades e 

respetivo guião; 

 Revisões do Plano de Melhorias; 

 Novo projeto educativo. 

 Implementação do PPIP do 

AEFCPS e transição para o 

modelo que lhe seguirá. 

Ao longo do 

mandato 

- Promover a articulação entre o PEA e o PAA 
Ao longo do 

mandato 
- Revisão do Plano de Melhorias e 

monitorização dos resultados propostos 

Ao longo do 

mandato 

- Preparação do novo projeto educativo 
Setembro de 

2019 

- Preparação da celebração do verdadeiro  

contrato de autonomia pedagógica e 

curricular (PPIP) 

Desde o início 

do mandato 

 

 

Rio Maior, 10 de janeiro de 2018 

 

O diretor      A presidente do Conselho Geral 

 

_____________      _______________________ 


