
Vila Franca de Xira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos 

Projeto Educativo 
 

2019-2022 
 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 
 

2 
 

 

 

 

 

  

REYNALDO DOS SANTOS /1880-1970 

Médico, pedagogo, cientista, escritor, historiador 

e crítico de arte 

 

 

 

 

Reynaldo dos Santos nasceu a 3 de Dezembro de 1880 na Rua dos Varinos, em Vila Franca de Xira. 

Licenciou-se em Medicina, em 1903, pela Faculdade de Medicina de Lisboa e cedo se dedicou à 

cirurgia. O seu interesse, desde a sua Juventude, pelas Belas-Artes, pintura, escultura, arquitetura, 

mobiliário, azulejaria, faiança, ourivesaria, vidragem, iluminura, tapeçaria, destacaram-no como um 

dos mais importantes historiadores de arte portugueses do século XX. A paixão pela Literatura, leva 

Reynaldo dos Santos a frequentar diversos círculos intelectuais onde conviveu com personalidades 

como Almada Negreiros, Aquilino Ribeiro, Eugénio de Castro, entre muitos outros. A sua 

personalidade renascentista, a cultura humanística e a invulgar relevância social e académica, muito 

crítica em relação ao sistema de ensino em Portugal, são ainda razões para ser lembrado, com 

admiração e reverência, no país e no estrangeiro. 
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AEPRS- Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos  

AE- Associação de Estudantes  

AEE- Associação de Encarregados/as de Educação 

AEC- Atividades de Enriquecimento Curricular 

AO- Assistentes Operacionais 

ASE- Ação Social Escolar 

AT- Assistentes Técnicas 

CAA- Centro de Apoio à Aprendizagem 

CAF- Componente de Apoio à Família 

CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

DAC- Domínios de Autonomia Curricular 

DT- Diretor/a de Turma 

EAM- Ensino Articulado da Música 

EB1- Escola Básica 

EE- Encarregado/a de Educação 

GAAF- Gabinete de Apoio ao Aluno e Família 

JI- Jardim de Infância 

PAA- Plano Anual de Atividade 

PD- Pessoal Docente 

PEA- Projeto Educativo do Agrupamento  

PND- Pessoal Não Docente 

PTT- Professor/a Titular de Turma 

ME- Ministério da Educação      

MISI- Gabinete Coordenador do Sistema Informático do Ministério da Educação 

OTL-Ocupação de Tempos Livres 

VFX - Vila Franca de Xira  

VICA- Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo  
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Introdução   

O Projeto Educativo de Agrupamento [PEA], de acordo com os artigos 9.º e 9.ºA do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, constitui 
um documento de orientação educativa que explicita "os princípios, os valores, as metas e as 
estratégias" /Art.º 9.º, 1. a que nortearão o Agrupamento de Escolas no cumprimento da sua função 
educativa durante o triénio 2019-2022.  

Este documento surge na sequência da cessação da vigência do Projeto Educativo de 2016-19 e é da 
responsabilidade do Conselho Pedagógico [CP]. Assim, e tendo por base a consulta dos documentos 
orientadores do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos [AEPRS], em particular, o 
trabalho realizado ao longo da vigência dos PEA anteriores, suas avaliações e recomendações, e as 
entrevistas realizadas, no ano letivo 2018/2019, a toda a comunidade educativa, procedeu-se a uma 
análise dos dados recolhidos e elaborou-se o presente documento que vigorará no triénio de 2019-
2022.  

De acordo com o querer dos diversos agentes, em particular, a Carta de Missão do Diretor, e 
considerando o trabalho desenvolvido ao longo de meio século de existência enquanto escola 
pública, pretende-se um ajuste à nova realidade, abraçando o desafio de preparar cidadãos e cidadãs 
para um mundo global, volátil, incerto, complexo e ambíguo, [VICA] em acelerado desenvolvimento 
tecnológico. 

Este documento permanece aberto e sujeito a avaliação anual ou, quando oportuna, de acordo com 
o documento de monitorização em anexo. 

O presente PEA dá seguimento às prioridades e linhas estratégicas anteriormente definidas, a saber: 

 Consolidar a identidade do Agrupamento; 

 Melhorar os resultados escolares; 

 Garantir a qualidade do serviço educativo; 

 Melhorar a gestão, a organização e a comunicação escolares. 

Com vista à melhoria da qualidade do processo ensino/aprendizagem e, consequentemente, dos 
resultados escolares dos /as alunos /as, a Comunidade Educativa almeja transformar e tornar singular 
o nosso Agrupamento. Apesar da inconstância educativa, em resultado das mudanças legislativas, e 
da escassez de recursos humanos, a implementação do Projeto Educativo assenta na convicção da 
Educabilidade Universal. 

Pretende-se que toda a comunidade educativa se aproprie e se reveja neste documento, de acordo 
com o lema do AEPRS.  

 

 

“De todos para todos com todos na construção do futuro.” 
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Visão  

O Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos pretende ser, cada vez mais, uma 
referência no ensino, garantindo a qualidade, a inclusão e a inovação, promovendo a igualdade e a 
equidade pelo diálogo, assente numa ética de confiança, autonomia e melhoria contínua, atendendo 
ao “ Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória”.  

Missão  

O Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos tem por missão preservar a sua identidade 
e, inspirado no ecletismo do seu patrono, prestar um serviço educativo público diversificado e de 
qualidade, que garanta e promova as aprendizagens essenciais, a integração na vida ativa e a 
formação de pessoas responsáveis, criativas, interventivas e resilientes, numa sociedade global e em 
acelerada mutação.  

Valores e Princípios Fundamentais 

 

. Valorizar o diálogo na comunidade educativa; 

. Valorizar a transparência e a eficiência da Escola enquanto serviço público; 

. Valorizar as iniciativas da comunidade educativa, enquanto Escola Amiga dos Direitos Humanos, que 

visem promover a inclusão, a solidariedade, a responsabilidade social, a sustentabilidade, a 

equidade e a igualdade de género, como práticas de cidadania geradoras de coesão social; 

. Valorizar as diferentes literacias, enquanto componentes do currículo; 

. Valorizar hábitos de vida saudável; 

. Valorizar o pensamento criativo e crítico, a capacidade de análise e de resolução de problemas e o 

espírito de iniciativa e empreendedorismo; 

. Valorizar a persistência e capacitar para a autorregulação.  
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Esquema Conceptual  
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Diagnóstico estratégico 

O Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos foi constituído no ano letivo de 2007-2008, 
a partir da fusão da Escola Secundária com 3.º ciclo Professor Reynaldo dos Santos com o 
Agrupamento Dr. Sousa Martins. 

É formado por quatro estabelecimentos de educação e ensino: a Escola Secundária com 2.º e 3.º 
ciclos Professor Reynaldo dos Santos, a Escola Básica com Jardim de Infância do Bairro do Paraíso, a 
Escola Básica com Jardim de Infância [EB1/JI] Dr. Sousa Martins e a Escola Básica do 1.º ciclo [1.º CEB] 
de Á-dos-Bispos.  

O número total de crianças/jovens que o frequentaram, no ano letivo de 2018-19, foi de 1392, sendo 
46 da educação pré-escolar, 249 do 1.º CEB, 239 do 2.º CEB, 394 do 3.º CEB e CEF, 462 do ensino 
secundário e profissional. Aproximadamente 25% dos /as alunos /as beneficiaram de Ação Social 
Escolar [ASE]. 

No ano letivo, 2018-19, o corpo docente era constituído por 144 docentes, uma psicóloga, oito 
assistentes técnicas [AT] e trinta e quatro assistentes operacionais [AO].  

No início da vigência deste projeto, /2019-2020, não se registam oscilações significativas 
relativamente aos números apresentados.  
 

O AEPRS dispõe de uma Equipa Multidisciplinar [EM], um Centro de Apoio à Aprendizagem [CAA] e 
um gabinete de apoio ao aluno e à família [GAAF], bem como de uma rede de Bibliotecas Escolares/ 
Centro de Recursos. 

O Ensino Articulado da Música [EAM], as Atividades de Enriquecimento Curricular [AEC] para crianças 
do 1.º ciclo, a Componente de Apoio à Família [CAF] e a Ocupação de Tempos Livres [OTL] para o Pré-
escolar e 1.º ciclo constituem outras valências importantes que o AEPRS oferece. 

O AEPRS estabelece diversas parcerias: CIG, Pollux, Conservatório Silva Marques, Sociedade Euterpe 
Alhandrense, Grupo Desportivo do Bom Retiro, Escola Segura, Academia de Cultura de Vila Franca de 
Xira e CERCI Tejo, entre outras.    

Sucesso Académico 
 

As informações relativas ao sucesso académico do Agrupamento foram apuradas a partir dos dados 
oficiais publicados pelo Ministério da Educação [ME]. Segundo dados recolhidos no Portal das 
Escolas, para o ano letivo de 2017/18, o índice de escolaridade dos pais é 10,84 e o das mães é 11,84, 
beneficiando da ASE 22% dos /as alunos /as. Assim, o valor esperado nos exames nacionais, para o 
ensino secundário, atendendo a contextos semelhantes, é de 10,64, situando-se a nossa média 
ligeiramente abaixo da nacional /10,41 e acima da média do concelho de Vila Franca de Xira [VFX], 
que é de 9,99. No que diz respeito ao 9.º ano, a média do concelho é 2,74, enquanto a média da 
escola sede é de 3,08. 
É de salientar, pela análise do quadro que se segue, as descontinuidades dos resultados verificadas 
nos 6.º, 7.º, 10.º e 12.º anos, os quais apresentam valores abaixo da média nacional e que contrariam 
a tendência verificada nos anos de escolaridade intermédios. 
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Taxas de sucesso/conclusão em % da Unidade Orgânica /UO comparativamente às médias nacionais 

por nível de ensino/modalidade/ano/tipo nos anos 2016-2017 e 2017-2018. 

Fonte: MISI /Valores em percentagem 

MISI [Gabinete Coordenador do sistema informático do Ministério de Educação] 

 
  

2016-2017 2017-2018 
Taxa de variação  

UO 

2016-2017 

 e 

 2017-2018 
  

Anos de 
escolaridade  

AEPRS /UO NACIONAL 

Taxa de 
variação 

AEPRS /UO NACIONAL 

Taxa de 
variação 

 2016-2017  2016-2017 

B
ás

ic
o

 

Regular               

1.º 100% 100,00% 0,00% 100% 100,00% 0,00% 0,00% 

2.º 90,16% 92,00% -1,84% 90,54% 92,80% -2,26% 0,38% 

3.º 100% 97,70% 2,30% 100% 97,70% 2,30% 0,00% 

4.º 98,44% 97,90% 0,54% 100% 97,90% 2,10% 1,56% 

5.º 96,12% 93,30% 2,82% 99,15% 93,80% 5,35% 3,03% 

6.º 90,37% 93,80% -3,43% 90,83% 94,50% -3,67% 0,46% 

7.º 74,00% 87,80% -13,80% 85,31% 89,40% -4,09% 11,31% 

8.º 89,63% 92,90% -3,27% 92,06% 92,50% -0,44% 2,43% 

9.º 90,77% 92,40% -1,63% 94,07% 92,30% 1,77% 3,30% 

SUBTOTAL 90,14% 93,97% -3,83% 93,70% 94,10% -0,40% 3,56 

VOC/CEF               

  54,17% 83,90% -29,73% 100% 88,50% 11,50% 45,83% 

SUBTOTAL 54,17% 83,86% -29,69% 100% 88,47% 11,76% 45,83% 

TOTAL 89,21% 93,68% -4,47% 93,70% 94,10% -0,40% 4,49% 

Se
cu

n
d

ár
io

 

Regular CH 

10.º 81,82% 84,60% -2,78% 88,65% 85,30% 3,35% 6,83% 

11.º 90,48% 90,80% -0,32% 92,11% 91,80% 0,31% 1,63% 

12.º 71,70% 70,30% 1,40% 58,12% 70,40% -12,28% -13,58% 

SUBTOTAL 81,87% 82,04% -0,17% 80,11% 82,82% -2,71% -0,47% 

Profissional 

1.º 100% 98,10% 1,90% 100% 98,30% 1,70% 0,00% 

2.º 100% 99,20% 0,80% 100% 99,00% 1,00% 0,00% 

3.º 53,33% 72,40% -19,07% 47,83% 73,50% -25,67% -5,50% 

SUBTOTAL 88,52% 91,09% -2,57% 79,66% 91,37% -11,71% -2,57 

TOTAL 88,80% 83,92% -4,88% 80,05% 84,70% -4,65% -0,34% 
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Os /As ex-alunos /as continuam a manter um contacto de proximidade com o Agrupamento, através 
das redes sociais, dando, ainda, testemunhos vivos e participando em projetos e eventos do AEPRS, o 
que evidencia o seu sucesso no prosseguimento de estudos e a sua inserção na vida ativa.  
 

Plano estratégico 
 

O diagnóstico efetuado materializou-se na análise SWOT [Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 
Threats] que se segue: 
 
 

Pontos Fortes 

• Qualidade das instalações e equipamentos da 
escola Sede e JI/B1 Dr. Sousa Martins;  

• Agrupamento de referência no concelho, escola 
familiar e inclusiva, geradora de coesão social;  

• Identidade reforçada entre antigos e atuais 
membros da comunidade educativa, através de 
eventos e de uma plataforma digital;  

• Educabilidade Universal – diversidade de oferta e 
contextos educativos enriquecedores; 

• Diversidade de projetos reconhecidos nacional e 
internacionalmente, geradores de grande 
dinamismo na comunidade educativa;  

• Bibliotecas promotoras e aglutinadoras das 
diferentes literacias; 

• Profissionalismo dos recursos humanos; 

• Prática letiva interpares generalizada; 

• Boa integração dos /as alunos /as no mercado de 
trabalho; 

• Promoção de Assembleias de alunos /as; 

• Oferta de apoio à família. 

Pontos Fracos 

• Instalações e equipamentos das escolas JI/B1 Á-
dos - Bispos e Bairro do Paraíso;  

• Fragilidades na comunicação entre os diferentes 
agentes da comunidade educativa;  

• Oscilação dos resultados escolares; 

• Elevado número de alunos /as por turma; 

• Indisciplina e sanções desajustadas; 

• Dificuldade em mobilizar e envolver os /as 
alunos /as nos projetos, atividades e órgãos 
escolares; 

• Hábitos ambientais pouco enraizados; 

• Prática desportiva pouco valorizada; 

•Articulação vertical e horizontal pouco 
consolidada no Agrupamento; 

• Horário e funcionamento de alguns serviços 
desadequados, particularmente, a Secretaria e o 
Bar. 

Oportunidades 

• Colaboração das Associações de Encarregados/as 
de Educação [AEE] no processo educativo; 

• Equipas Multidisciplinares de apoio à Educação 
Inclusiva; 

• Parcerias com entidades locais, regionais, 
nacionais e internacionais; 

• Criação de Equipas de discentes mediadoras para 
a gestão de conflitos; 

• Autonomia institucional para a flexibilização 
pedagógica e curricular e para a inclusão; 

• Municipalização da Educação - Articulação com 
os vários Agrupamentos do Concelho; 

• Políticas ambientais e sustentabilidade.  

Ameaças 

• Reduzido número de AO;  

• Aumento da instabilidade familiar;  

• Insuficiente envolvimento parental; 

• Elevado número de pedidos de matrícula; 

• Instabilidade do corpo docente; 

• Degradação das condições de trabalho do 
pessoal docente e não docente; 

• Hábitos de vida /alimentares e de sono pouco 
saudáveis.  

Confirmam-se, assim, as quatro áreas de intervenção, para as quais foram delineados os respetivos 
objetivos, metas e indicadores.  
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Áreas de intervenção 

A. Consolidar a identidade do Agrupamento 

A identidade de uma organização revê-se na apropriação individual e coletiva da sua cultura singular 
e transmissível às gerações vindouras. 
 

Objetivo 1. Aumentar a participação democrática dos /as alunos /as nos órgãos e estruturas do AEPRS 

. Dar a conhecer aos /às alunos /as os documentos fundamentais do Agrupamento, através de    

Diretoras/es de Turma [DT] / Professores Titulares de Turma [PTT]; 

. Proporcionar uma participação mais ativa dos /as alunos /as, ou seus representantes, na vida                                               

escolar; 

. Envolver os/as representantes dos/as alunos /as e a Associação de Estudantes [AE] nos órgãos 

de gestão e coordenação do AEPRS. 

 

Objetivo 2. Reforçar as relações interpessoais entre os /as alunos /as 

. Dinamizar experiências de partilha e colaboração entre os /as alunos /as dos diversos ciclos. 
 

Objetivo 3. - Intensificar o envolvimento de Encarregados/as de Educação e famílias na vida do    AEPRS 

. Envolver as Associações de Encarregados/as de Educação [EE] / famílias nas iniciativas 

realizadas no AEPRS; 

. Corresponsabilizar os/as EE / famílias no acompanhamento do processo educativo dos /as 

alunos /as.  
 

 

Objetivo 4. Consolidar relações com a comunidade educativa 

. Realizar iniciativas que reconheçam o empenho do pessoal docente e não docente do AEPRS 

ao serviço da Comunidade Educativa; 

. Aprofundar sinergias com as entidades parceiras, através da convergência de objetivos e 

atividades que promovam/divulgem a oferta educativa através do  diálogo económico, social 

e intergeracional; 

. Realizar iniciativas de sensibilização para a importância do bem-estar físico, social, mental e 

ambiental destinadas à comunidade educativa. 
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B. Melhorar as aprendizagens escolares 

O processo de ensino-aprendizagem, tendo por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao “Perfil 
dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória”, integra as várias vertentes da dimensão humana, no 
sentido de preparar cidadãos/cidadãs completos/as, com reflexo na melhoria dos resultados 
escolares.  
 

Objetivo 1. Melhorar o sucesso 

. Monitorizar, avaliar e refletir periodicamente sobre as taxas de sucesso interno, bem como a 

sua relação com a avaliação externa; 
 

. Proporcionar experiências de aprendizagem significativas através do contacto com outras 

instituições de ensino e do mundo laboral.  
 

  Objetivo 2. Desenvolver as literacias da informação científica, humanística, artística, desportiva e digital 

. Realizar atividades que mobilizem as diferentes literacias que garantam as aprendizagens 

essenciais; 

. Incrementar projetos, de âmbito curricular, que desenvolvam as capacidades de interpretação 

e de resolução de situações e novos problemas, no Domínio de Articulação Curricular/ 

Sber+; 

. Realizar atividades colaborativas que promovam as aprendizagens, recorrendo aos recursos 
disponíveis.  

Objetivo 3. Desenvolver a responsabilidade e o respeito interpessoal favoráveis a um ambiente de 

aprendizagem adequado 

. Delinear estratégias com os/as representantes dos/as alunos/as com vista à 
corresponsabilização, de modo a prevenir atos de indisciplina e/ou comportamentos 
inadequados no espaço escolar;   

. Criar situações de partilha e colaboração interpares, promotoras da aprendizagem. 

Objetivo 4. Promover a Educação para a Cidadania 

. Formar cidadãos e cidadãs conhecedores dos seus deveres e direitos, em diálogo no respeito 
pelos outros. 

. Realizar sessões de informação/sensibilização e debates sobre o bem-estar: físico-emocional, 
mental, social e alimentar; 

. Dinamizar atividades físicas regulares, promotoras de hábitos e estilos de vida saudável, com 
todos os ciclos de escolaridade; 

. Incrementar práticas de voluntariado como estratégias de participação, responsabilidade e 
cooperação. 

. Praticar uma cultura eco responsável valorizando o património natural, material e imaterial. 
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C. Garantir a qualidade do serviço educativo  

O sucesso alcançado, quer ao nível do ingresso em estabelecimentos de ensino médio e superior 
quer ao nível da vida ativa, pelos /as alunos /as que concluem os estudos no AEPRS, será indicador da 
qualidade do ensino prestado, pelo que é fundamental garantir a sua a eficácia.  

Objetivo 1. Consolidar a articulação entre os ciclos de ensino 

. Consolidar os processos de articulação entre os ciclos, tendo em vista às “Aprendizagens 
Essenciais” e o “Perfil dos Alunos”; 

. Redefinir critérios e instrumentos de avaliação integrando os DAC.  
 

Objetivo 2. Promover a articulação e integração dos diferentes saberes, tendo em vista a formação integral e 

global dos /as alunos /as  

. Aprofundar a articulação interdisciplinar ao nível dos planos de turma; 

. Desenvolver atividades em articulação com os projetos existentes no AEPRS.  

 
 

Objetivo 3. Garantir a orientação e encaminhamento dos /as alunos /as, valorizando a oferta educativa do 

AEPRS 

. Orientar os discentes nas suas escolhas, proporcionando-lhes percursos diferenciados; 

. Informar sobre as opções de prosseguimento de estudos e/ou saídas profissionais dos cursos 

de ensino secundário; 

. Proporcionar a partilha de experiências profissionais com elementos ou ex-elementos da 

comunidade educativa; 

. Publicitar atempadamente a oferta educativa e formativa do AEPRS junto da comunidade. 
 

Objetivo 4. Avaliar o impacto das aprendizagens dos /as alunos /as que frequentam ou frequentaram o 

AEPRS 

. Monitorizar o percurso de vida dos /as alunos /as do AEPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 
 

14 
 

D. Melhorar a gestão, a organização e a comunicação escolares 

Uma gestão criteriosa e transparente dos recursos humanos e financeiros, bem como a valorização 
de uma comunicação eficaz são condições necessárias ao pleno exercício da ação educativa e a uma 
cultura de autoavaliação e melhoria contínua.  

Objetivo 1. Articular e potencializar sinergias entre os diversos órgãos de coordenação e gestão 

. Proporcionar momentos de reflexão conjunta entre elementos dos vários setores da 
comunidade escolar, com base nos documentos estruturantes do Agrupamento; 

. Considerar as sugestões emanadas do CP; 

. Assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos diferentes espaços escolares;  

. Garantir condições para o trabalho colaborativo e o eficaz funcionamento das estruturas de 
apoio pedagógico. 

Objetivo 2. Assegurar uma gestão rigorosa, criteriosa e transparente dos recursos humanos e financeiros 

ACCOUNTABILITY 

. Garantir a transparência de critérios na gestão dos recursos humanos do AEPRS; 

. Valorizar as estruturas intermédias; 

. Garantir a equidade na gestão dos recursos financeiros, em função das necessidades       
 manifestadas pelas áreas curriculares/ projetos. 

 

Objetivo 3. Garantir a otimização permanente de todos os serviços prestados pelo AEPRS 

. Estimular o consumo de alimentos saudáveis; 

. Monitorizar a qualidade do serviço de refeições; 

. Monitorizar a qualidade dos serviços administrativos aumentando, progressivamente, a sua 
eficácia. 

Objetivo 4. Promover a formação e a valorização do Pessoal Docente e Não Docente  

. Realizar sessões/ações de sensibilização e/ou formação para PD e PND, de acordo com as 

necessidades diagnosticadas; 

. Facilitar a participação do Pessoal Não Docente, AT e AO, nas atividades culturais 

desenvolvidas no AEPRS. 

Objetivo 5. Melhorar e agilizar a informação na Comunidade Educativa 

. Desenvolver uma comunicação eficaz e transparente, privilegiando a comunicação digital, 
entre todos os elementos da Comunidade Educativa; 

. Divulgar ao mundo globalizado projetos, iniciativas e atividades desenvolvidas no AEPRS; 

. Consolidar e alargar as parcerias e protocolos com diversas entidades, convergindo objetivos. 
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Metas, indicadores e fontes de consulta à monitorização e avaliação 

A. Consolidar a identidade do Agrupamento 

A identidade de uma organização revê-se na apropriação individual e coletiva da sua cultura singular 

e transmissível às gerações vindouras. 

 

 
 

 
 

Área A – Objetivo 3. Intensificar o envolvimento de Encarregados/as de Educação e famílias na vida do AEPRS 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Envolver as Associações de Encarregados de 
Educação [AEE] / famílias nas iniciativas realizadas 
no AEPRS 

Realizar, pelo menos, duas reuniões anuais de 
articulação com AEE e/ou com representantes de 
E.E 

Dinamizar ou participar em três iniciativas anuais, 
destinadas à comunidade educativa, propostas 
pelos /as EE ou pelo AEPRS 

 Índice /n.º de 
reuniões realizadas 

 

Índice /n.º de 
iniciativas com 
participação de EE 

ATAS 

 

 

PAA 

Corresponsabilizar os/as EE / famílias no 
acompanhamento do processo educativo dos /as 
alunos /as 

Participar em iniciativas para ultrapassar 
constrangimentos do AEPRS 

Participar nas reuniões de EE, atendimentos 
semanais e convocatórias dos PTT e DT 

1.ºciclo - 90% 

2.º 3.ºciclo e secundário - 70% 

Índice /n.º de 
iniciativas  
 

Índice /n.º de 
presenças por ciclo 

ATAS 

 

INOVAR 

PAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área A – Objetivo 1. Aumentar a participação democrática dos/as alunos/as, nos órgãos e estruturas do AEPRS 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Dar a conhecer aos /às alunos /as os documentos 
fundamentais do Agrupamento através de PTT ou DT 

Tomar conhecimento, anualmente, dos 
documentos, por parte de todas as turmas 

Índice /n.º de 
registos nos 
sumários  

INOVAR 

Proporcionar uma participação mais ativa dos /as 
alunos /as, ou seus representantes, na vida escolar 

Realizar duas reuniões anuais, por ciclo de 
escolaridade, com delegados/as de turma 

Concretizar pelo menos uma estratégia e/ou 
iniciativa dinamizada por alunos /as, por ano ou 
ciclo de escolaridade  

Índice /n.º de 
reuniões realizadas 

Índice /n.º de 
estratégias e/ou 
iniciativas 
concretizadas 

ATAS 

 

PAA 

Outros 
registos 

Envolver os/as representantes dos /as alunos /as e a 
AE nos órgãos de gestão e coordenação do AEPRS 

Realizar em cada ano letivo pelo menos três 
reuniões entre a AE e os órgãos de gestão e 
coordenação do Agrupamento 

Concretizar pelo menos uma iniciativa anual no 
âmbito da Cidadania por parte da AE 

Índice /n.º de 
reuniões realizadas 
 
Índice /n.º de 
iniciativas 
concretizadas 

ATAS 

 

 

PAA 

Área A – Objetivo 2. Reforçar as relações interpessoais dos /as alunos /as 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Dinamizar experiências de partilha e colaboração 
entre alunos /as dos diversos ciclos 

Realizar anualmente atividades ou visitas entre as 
escolas do AEPRS  

N.º de iniciativas 

 

INOVAR 
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Área A – Objetivo 4. Consolidar relações com a comunidade educativa 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Realizar iniciativas que reconheçam o empenho do 

pessoal docente e não docente do AEPRS ao serviço 

da Comunidade Educativa 

Realizar pelo menos uma iniciativa no triénio N.º de iniciativas 
concretizadas 

PAA 

Aprofundar sinergias com as entidades parceiras, 
através da convergência de objetivos e atividades 
que promovam/divulguem a oferta educativa, 
através do diálogo económico, social e 
intergeracional 

Estabelecer no triénio uma parceria nova 

 

Desenvolver cinco atividades por ano com 
entidades parceiras 

 

Divulgar a oferta educativa  

N.º de novas 
parcerias 

 N.º anual de 
atividades com 
entidades parceiras 

N.º de divulgações 

PAA 

 

PAA 

 

PAA 

 

Realizar iniciativas de sensibilização para a 
importância do bem-estar físico, social, mental e 
ambiental, destinadas à comunidade educativa 

Realizar 3 iniciativas no triénio para mostra e 
partilha 

 

N.º de iniciativas 

 

PAA 

 

B. Melhorar as aprendizagens escolares 

O processo de ensino-aprendizagem, tendo por base as Aprendizagens Essenciais, com vista ao “Perfil 
dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória”, integra as várias vertentes da dimensão humana, no 
sentido de preparar cidadãos/cidadãs completos/as, com reflexo na melhoria dos resultados 
escolares. 

 

Área B – Objetivo 1. Melhorar o sucesso 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Monitorizar, avaliar e refletir, periodicamente, sobre 
as taxas de sucesso interno, bem como a sua relação 
com a avaliação externa 

Elaborar estatísticas anuais e por triénio, por ciclo, 
ano e disciplina 

Avaliar e definir em sede de área 
disciplinar/conselho de ano os resultados escolares 
e definir recomendações estratégicas 

 Estatísticas anuais e 
por triénio 

 Registos nas atas de 
reuniões de áreas 
disciplinares/conselho 
de ano 

Estatísticas 
oficiais 

 

Atas 

Pautas 

Proporcionar experiências de aprendizagem 
significativas através do contacto com outras 
instituições de ensino e do mundo laboral 

Realizar, anualmente, uma iniciativa motivadora 
da aprendizagem dos /as alunos /as, que envolva 
outras instituições/ organizações 

 Índice /n.º de 
iniciativas 

 

PAA 

 

Área B – Objetivo 2. Desenvolver as literacias da informação científica, humanística, artística, desportiva e digital 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Realizar atividades que mobilizem as diferentes 
literacias que garantam as aprendizagens 
essenciais 

Realizar uma visita por ano, com diferentes níveis 
de ensino, a uma instituição do Concelho /ex: 
Museus, Bibliotecas…. 

N.º de participantes 

 

INOVAR 

PAA 

Incrementar projetos de âmbito curricular que 
desenvolvam as capacidades de interpretação e 
de resolução de situações e novos problemas, no 
domínio de articulação curricular /Sber+ 

Apresentar, anualmente, pelo menos um produto 
por turma 

N.º de produtos   PAA 

Atas 
Conselho 
Turma 

Realizar atividades colaborativas que promovam 
as aprendizagens, recorrendo aos recursos 
disponíveis 

Realizar anualmente 3 atividades por turma N.º de atividades Atas 
Conselho 
Turma 

INOVAR 
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Área B – Objetivo 3. Desenvolver a responsabilidade e o respeito interpessoal favoráveis a um ambiente de aprendizagem 
adequado. 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Delinear estratégias, com os/as representantes 
dos /as alunos /as, com vista à 
corresponsabilização, de modo a prevenir atos 
de indisciplina e/ou comportamentos 
inadequados no espaço escolar 

Pôr em prática, anualmente, uma ação que 
envolva delegados/as de turma, Associação 
de Estudantes e representantes dos /as 
alunos /as no Conselho Geral 

N.º de ações 

 

ATAS 

PAA 

Criar situações de partilha e colaboração 
interpares promotoras da aprendizagem 

Registar as iniciativas de cooperação entre 
os /as alunos /as 

N.º de iniciativas 

 

Atas de 
Conselhos 
de Turma 

 

 

Área B – Objetivo 4. Promover a Educação para a Cidadania 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Formar cidadãos e cidadãs conhecedores dos 
seus deveres e direitos, em diálogo no respeito 
pelos outros 

Organizar e participar em acções ou 
iniciativas promovidas pela comunidade 
educativa 

Nº de participantes 

Nº de iniciativas 

Registos 

PAA 

Realizar sessões de informação/sensibilização e 
debates sobre bem-estar: físico-emocional, 
mental e social, alimentar 

Realizar anualmente 3 sessões temáticas Índice /n.º de sessões PAA 

Dinamizar atividades físicas regulares 

promotoras de hábitos e estilos de vida 

saudável, com todos os ciclos de escolaridade 

Incrementar, anualmente, em 10% o 
número de alunos /as inscritos no Desporto 
Escolar 

Índice /% alunos /as 
inscritos /as 

Número 
Inscrições 

Incrementar práticas de voluntariado, como 
estratégia da participação, responsabilidade e 
cooperação 

Envolver em práticas de voluntariado, em 
cada ano, 2% dos /as alunos /as do 
Agrupamento, /por ex.: “brigada da 
limpeza”, apoio na Biblioteca 

Índice /% dos /as alunos /as 
que praticam voluntariado 

Registos 
locais. 

Praticar uma cultura eco-responsável 
valorizando o património natural, material e 
imaterial 

Promover iniciativas eco-responsáveis  N.º de iniciativas 

N.º de alunos /as 

PAA 

 

C. Garantir a qualidade do serviço educativo 

O sucesso alcançado, quer ao nível do ingresso em estabelecimentos de ensino médio e superior 
quer ao nível da vida ativa, pelos /as alunos /as que concluem os estudos na APRS, será indicador da 
qualidade do ensino prestado, pelo que é fundamental garantir a sua eficácia. 

 

Área C – Objetivo 1. Consolidar a articulação entre os ciclos de ensino 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Consolidar os processos de articulação entre 

os ciclos tendo em vista as “Aprendizagens 

Essenciais” e o “Perfil dos Alunos” 

Articular, em reuniões entre ciclos, a 
sequencialidade das aprendizagens, nas 
diferentes áreas disciplinares 

N,º de Registos por área 
disciplinar/ conselho de 
ano  

Planificações  

Atas 
 

Office 365 

Redefinir critérios e instrumentos de 

avaliação integrando os DAC 
Definir novos critérios de avaliação em 
função dos domínios de aprendizagem 

 

Diversificar os procedimentos e 
instrumentos de avaliação 

Todos os departamentos 
definem critérios em 
função dos domínios de 
aprendizagem 

Todas as áreas 
disciplinares recorrem a 
diversos instrumentos, 
valorizando a avaliação 
formativa 

Office 365 

 

Office 365 

 

Atas 
Departamentos/ 
CP 
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Área C – Objetivo 2. Promover a articulação e integração das diferentes saberes, tendo em vista a formação integral e global 
dos/as alunos/as  

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Aprofundar a articulação interdisciplinar, ao nível 

dos planos de turma 
Desenvolver, pelo menos, um projeto 
extracurricular em todas as turmas no 
triénio  

2019/20 – 50% das turmas 

2020/21 – 75% das turmas 

2021/22 – 100% das turmas 

Índice: 

N.º de Turmas 

Nº de alunos  

 

 

Atas 
Conselho 
de Turma e 
Planos de 
turma 
 

 

Desenvolver atividades em articulação com os 
projetos existentes no AEPRS 

Aumentar, em pelo menos 10%, o número 
de atividades, em articulação com os 
projetos existentes no AEPRS 

Índice de atividades Atas 
Conselho  
Turma 
PAA 
Coordenad
ora dos 
Projetos 

 
 

Área C – Objetivo 3. Garantir a orientação e encaminhamento dos /as alunos /as, valorizando a oferta educativa do AEPRS 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Orientar os /as alunos /as do 3º Ciclo nas suas 
escolhas proporcionando-lhes percursos 
diferenciados 

Promover, anualmente, uma sessão 
informativa sobre as ofertas existentes de 
cursos e áreas a prosseguir para todas as 
turmas do 9.º ano  

Índice /% de turmas que 
anualmente assistem às 
sessões 

Atas CT 

Office 365 

INOVAR 

Informar sobre as opções de prosseguimento de 
estudos e/ou saídas profissionais dos cursos de 
ensino secundário 

Realizar, anualmente uma sessão 
informativa com todas as turmas do 11.º e 
do 12.ºanos 

Índice /% de turmas por ano 
que assistem às sessões 

Atas 
Conselho 
de Turma 

PAA 

INOVAR 

Proporcionar a partilha de experiências 
profissionais com elementos ou ex-elementos da 
comunidade educativa 

 

Proporcionar, anualmente, o contacto 
através de depoimentos de ex- discentes, 
sobre as suas experiências escolares e 
profissionais, a 50% das turmas de 9º ano e 
do ensino secundário regular e profissional 

Índice /% de turmas por ano 
que têm contacto com ex 
discentes  

Atas 
Conselho 
Turma  

INOVAR 

PAA 

Publicitar atempadamente a oferta educativa e 
formativa do AEPRS, junto da Comunidade 

Publicitar a oferta educativa até ao final do 
mês de abril por diferentes meios/suportes 

 

Mês de publicitação 

N.º de suportes de publicitação 

N.º de locais públicos onde se 
publicitou 

Office 365 

Página 
Web 

Festival 
Juventude 

Área C – Objetivo 4. Avaliar o impacto das aprendizagens dos/as alunos/as que frequentam ou frequentaram o AEPRS. 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Monitorizar o percurso de vida dos /as alunos /as 
do AEPRS 

Verificar, anualmente, a percentagem de   
alunos /as do AEPRS que se candidatam e 
obtêm colocação no ensino superior  
 
Verificar anualmente a percentagem de 
alunos /as do AEPRS que ingressam na 
vida ativa  
 
Verificar anualmente a percentagem de 
alunos /as que integram as empresas 
parceiras 
 

Índice /% dos /as alunos /as 
que ingressam: 
 
 - no ensino superior 
 
- na vida ativa 
 
 
- em  empresas parceiras 

MISI 
 
 
Resultados 
de 
Ingresso 
no Ensino 
Superior 
 
 
Empresas 
parceiras 
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D. Melhorar a gestão a organização e a comunicação. 

Uma gestão criteriosa e transparente dos recursos humanos e financeiros, bem como a valorização 
de uma comunicação eficaz são condições necessárias ao pleno exercício da ação educativa e a uma 
cultura de autoavaliação e melhoria contínua.  

 

Área D – Objetivo 1. Articular e potencializar sinergias entre os diversos órgãos de coordenação e gestão do AEPRS. 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Proporcionar momentos de reflexão conjunta, 
entre elementos dos vários setores da 
comunidade escolar, com base nos documentos 
estruturantes do Agrupamento 

Realizar uma reunião anual com elementos 
do pessoal não docente, um elemento da 
Direção, da Equipa de Autoavaliação, do 
Projeto Educativo, dos /as alunos /as e 
delegados /as de turma 

Realizar 3 reuniões anuais, com os/as 
delegados/as de turma dos vários ciclos 

 

Índice /n.º de reuniões  ATAS 

 

Registo de 
presenças 

Considerar as sugestões emanadas pelo 
Conselho Pedagógico 

Considerar 90% das sugestões dos 
conselheiros, por parte do Diretor 

Índice /% ações implementadas ATAS 

Diretor 

Assegurar a disciplina, a ordem e segurança, nos 
diferentes espaços escolares 

Assegurar o controlo das entradas e saídas. 

Assegurar a presença de AO nos blocos e 
espaços de circulação interna.  

Reduzir o número de ocorrências, 
decorrentes de atos de indisciplina, dentro 
e fora da sala de aula 

 90% apresentação cartões 

N.º médio de AO por bloco  

Nº de ocorrências registadas  

N.º de participações/sanções  

 DT  

 

PTT 

 

 GAAF 

Garantir condições para o trabalho colaborativo 
e o eficaz funcionamento das estruturas de apoio 
pedagógico 

Definir um bloco horário semanal sem 
atividades letivas que permita a realização 
de reuniões das equipas educativas  

 

90% dos horários docentes Horários 

 

 
 

Área D – Objetivo 2. Assegurar uma gestão rigorosa, criteriosa e transparente dos recursos humanos e financeiros 
ACCOUNTABILITY 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Garantir a transparência de critérios na gestão 
dos recursos humanos do AEPRS 

Aumentar o grau de satisfação do pessoal 
docente e não docente: 

2019/20 – Satisfatório 

2020/21 – Bom 

2021/22 – Muito bom 

Resultado do Questionário  

 

Questionári
o Online 

Valorizar estruturas intermédias Integrar/ apresentar as funcionárias nas 
receções aos 1.º, 5.º e 10.º anos e pequena 
intervenção, na 1.ª RGD, da chefe de AO  

Registos em atas de reunião ATAS 

 

Garantir a equidade na gestão dos recursos 
financeiros, em função das necessidades 
manifestadas pelas áreas curriculares/ projetos 

Elaborar trimestralmente uma relação de 
necessidades, pelas chefias intermédias, 
dirigida ao Conselho Administrativo, com 
conhecimento à Direção; 

Fornecer, trimestralmente, informação 
sobre as verbas atribuídas e respetiva 
comunicação aos estabelecimentos, 
departamentos pedagógicos e projetos 

Relação trimestral de 
necessidades 

 

 

Informação trimestral das 
verbas atribuídas 

 

Atas 
 
CG 
 
CA 
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Área D – Objetivo 3. Garantir a otimização permanente dos Serviços prestados pelo AEPRS 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Estimular o consumo de alimentos saudáveis Desenvolver, pelo menos, uma campanha 
anual sobre alimentação saudável 

 

n.º de campanhas efetuadas  

Apreciação das sugestões 

PAA 
 

Cliente 
mistério  

ChecKlist  
 

Caixa de 
sugestões 

Monitorizar a qualidade do serviço de refeições Garantir a presença de uma AO, no acesso 
ao refeitório 

Aumentar o número de refeições servidas 
no triénio 

Reduzir a taxa de variação entre refeições 
compradas e servidas 

Garantir o controlo/consumo das 
refeições, por diferentes elementos da 
comunidade educativa 

Índice /n.º de presença das AO 

Índice /n.º de refeições 
servidas 

Taxa de variação entre 
refeições compradas e servidas 

N.º de refeições servidas a 
visitantes 
 

 

Apreciação das sugestões 

Registo de 
presença 

Programa 
ASE 

Cliente 
mistério 

Caixa de 
sugestões  

ChecKlist  

Monitorizar a qualidade dos serviços 
administrativos aumentando, progressivamente, a 

sua eficácia 

 

Melhorar a qualidade do atendimento 

 

Melhor o tempo de resposta dos serviços 

 

Tornar o espaço de atendimento mais 
acolhedor 

Resultados de um Questionário 
de satisfação online, aplicado à 
comunidade educativa 

2019/20 – Bom 

2020/21 – Bom 

2021/22 – Muito Bom  
 

 

Apreciação das sugestões 

Questionário 

Online 
 

Cliente 
mistério 
 

Caixa de 
sugestões 

 ChecKlist  

 

Área D – Objetivo 4. Promover a formação e a valorização do pessoal docente e não docente 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Realizar sessões/ações de sensibilização e/ou 
formação para PD e PND, de acordo com as 
necessidades diagnosticadas 

Diagnosticar e assegurar as necessidades 
de formação do pessoal docente e não 
docente 

 

Diagnóstico de necessidades 
de formação 
 

N.º de ações realizadas 

Inquérito 

 

PAA 

Facilitar a participação do Pessoal não Docente, 
AT e AO, nas atividades culturais desenvolvidas 
no Agrupamento. 

Participar, anualmente, 50% das AT em, 
pelo menos, uma das atividades culturais, 
desenvolvidas no AEPRS 

Participar, anualmente, 50% das AO em, 
pelo menos, uma das atividades culturais, 
desenvolvidas no AEPRS 

Índice /% de AT participantes 

 

Índice /% de AO participantes 

Registos de 
presenças 
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Área D – Objetivo 5. Melhorar e agilizar a informação na Comunidade Educativa 

Estratégias Metas Indicadores Fontes 

Desenvolver uma comunicação eficaz e 
transparente, privilegiando a comunicação 
digital, entre todos os elementos da 
Comunidade Educativa 

Potencializar a utilização da Plataforma 
Office 365, nas suas diversas valências 

Criar endereço de grupo para PND /sala 
de PND 

Colocar, atempadamente, as atividades 
previstas no PAA 

Melhorar o site do AEPRS 

Índice /% de utilizadores da 
Plataforma O365 

Índice /% de atividades 
colocadas, atempadamente, 
no PAA 

Nº de visitas 

Diretor 

 

Adm.  das 
plataformas 

Divulgar ao mundo globalizado projetos, 
iniciativas e atividades desenvolvidas no AEPRS 

Garantir a atualização mensal do site do 
AEPRS 

 

Número de atualizações do 
site 

Coord. site 
web 

Consolidar e alargar as parcerias e protocolos 
com diversas entidades, convergindo objectivos 

Estabelecer anualmente pelo menos uma 
parceria nova e uma nova atividade. 

 

N.º de novas parcerias 

N.º de novas atividades 

PAA 

 

As metas, os indicadores e as fontes de consulta necessárias ao processo de monitorização e 
avaliação constam da tabela em construção, a anexar oportunamente. 

 

Equipa de trabalho do Projeto Educativo 

Este grupo de trabalho foi nomeado pelo Diretor, no início do ano letivo 2018-19, sendo constituído 

por: 

  Coordenadora Isabel Alexandra Dias Costa 

  Ana Moura 

  Graciete Abreu 

  Hermínia Falcão 

  Isabel Fernandes 

 

 

Vila Franca de Xira, 12 de setembro de 2019 
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Anexos 


