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Siglas/Acrónimos 

 

APEGAV Associação de Pais/Encarregados de Educação de Gavião  GIAA Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 
 AAAF Atividades de Acompanhamento e Apoio à Família 

 
 IPI Intervenção Precoce na Infância 

AEC Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 JI Jardim de Infância 

BE Biblioteca Escolar  OIRE Observatório Interno dos Resultados Escolares 
 BM Biblioteca Municipal  PAA Plano Anual de Atividades 
 CAF Componente de Apoio à Família  PAPES Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde 

CEB Ciclo do Ensino Básico  PCA Percurso Curricular Alternativo 

CG Conselho Geral 
 

 PE Projeto Educativo 

CP Conselho Pedagógico 
 

 PES Programa de Educação Sexual 

CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 

 PNA Plano Nacional das Artes 

CRIPS Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor  PNL Plano Nacional de Leitura 

C Prof. Curso Profissional 
 

 RBE Rede de Bibliotecas Escolares 

DT Diretor de Turma 
 

 SABE Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

DTG Docente Titular de Grupo 
 

 SADD Secção de Avaliação de Desempenho Docente 

DTT Docente Titular de Turma  SPO Serviços de Psicologia e Orientação 

EAA Equipa de Autoavaliação  TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

EB Escola Básica    

EE 
 

Encarregados de Educação 
 

   

ELI Equipa Local de Intervenção Precoce    

EMAEI Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva    

EMRC Educação Moral e Religiosa Católica    
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Nota Introdutória 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012 que republica o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, no seu artigo 9.º, número 1, alínea a), entende-

se o projeto educativo como “ o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, 

as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa."  

O projeto educativo procura um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com o sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente. Um projeto é sempre a recriação (imaginada) da realidade que conhecemos de todos os dias. É construído com as pedras dos 

caminhos já conhecidos, mas com um rasgo novo sobre a paisagem, trazendo melhor andar e mais confiança a quem o irá percorrer. Um projeto 

é uma partilha animada de uma ideia, um pulsar quente e inexorável de mudança entre todos os que nele participam. A gestão de um projeto 

assenta num modelo de investigação-ação, parte de ideias como “o estudo sobre a ação, a reflexão na ação, a relação teoria prática, a afirmação 

dos direitos dos práticos como investigadores, a gestão coletiva das ações.” (Leite, 2001)  

O presente projeto, longe de alvejar metas impossíveis, pretende criar as bases, os alicerces, para que as crianças, jovens, adultos, enfim, toda 

uma comunidade possa, no futuro, edificar uma vida pautada pela segurança, tranquilidade, estabilidade e um novo perspetivar do futuro e, 

simultaneamente, dar continuidade e sustentabilidade ao projeto educativo anterior. 
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Missão, Princípios/Valores e Visão 

 

 

COM TODOS E PARA TODOS 

A Escola é a entidade socialmente reconhecida que veicula às gerações mais 

jovens não só o conhecimento, mas também valores, princípios, 

comportamentos e atitudes relevantes para a sua integração plena na vida 

ativa. Assim surge o lema deste projeto Com Todos e para Todos. 

Enquanto espaço de inclusão e integrador dos diferentes parceiros, cria 

momentos de aprendizagem potenciadores de sucesso escolar e de 

cidadania ativa e democrática. 

Assim é a Escola que defendemos! A Escola que procura a formação integral 

da pessoa, garantindo o pleno e saudável desenvolvimento da sua 

personalidade e capacidades. 

Buscamos a excelência em todas as vertentes educativas. Buscamos, para 

além do sucesso escolar, o sucesso educativo. Queremos ser maiores do que 

o sonho… 

Queremos uma Escola que forme para SER! 

E o momento é AGORA, este momento e não qualquer outro, não o que já 

passou, nem o que virá, mas o momento presente. 
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O Agrupamento de Escolas de 

Gavião tem por missão: 

A prestação de um serviço 

educativo de excelência assente na 

formação integral das crianças e 

alun@s, capacitando-os para a 

inserção na vida ativa e para o 

pleno exercício da cidadania. 

A criação/reforço de sinergias no 

campo da parceria 

interinstitucional. 

O desenvolvimento cultural, social 

e económico da comunidade em 

que se insere. 

 

Pretendemos afirmar-nos como 

Escola de referência por elevados 

padrões de qualidade formativa, 

pela reputação dos nossos 

profissionais e pelo impacto 

positivo no desenvolvimento 

comunitário. 

 

 INCLUSÃO 

ÉTICA 

RESPONSABILIDADE 

EQUIDADE 

EXCELÊNCIA 

SOLIDARIEDADE 

RESPEITO 

LIBERDADE 

HUMANISMO 

TRANSPARÊNCIA 

INOVAÇÃO 

SUSTENTABILIDADE 
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Análise de Contexto 
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Contexto Externo 
 

O Município de Gavião situa-se no Norte Alentejano (NUTS III), pertencendo administrativamente 

ao distrito de Portalegre. Ocupa uma superfície de 293.547 Km², que se distribui por quatro 

freguesias: Belver (69.71 Km²); Comenda (89.85 Km²); Margem (56.79 Km²) e União das Freguesias 

de Gavião e Atalaia (114.64 Km²).  

 
 
 
 

O concelho de Gavião mantém a tendência de 

perda de população, o que se reflete em todos os 

quadrantes da sociedade e que contribui para 

uma taxa de sustentabilidade inferior à média 

nacional, uma vez que o índice de 

envelhecimento é, em muito, superior ao 

verificado no resto do país. 

Fontes/Entidades: INE, ANSR/MAI, APA/MA, BP, CGA/MTSSS, DGAL, DGEEC/MEd - MCTES, DGEG/MEc, DGO/MF, DGPJ/MJ, DGS/MS, ERSAR, 
GEE/MEc, GEP/MTSSS, ICA/MC, ICA/SEC, IEFP/MTSSS, IGP, II/MTSSS, ISS/MTSSS, SEF/MAI, SGMAI, SIBS, S.A., 
© PORDATA 
 
 

 
 

2010 2018 

 Gavião Portugal Gavião Portugal 
População Residente 4.185 10.573.100 3.397 10.283.822 
Densidade populacional 
número médio de indivíduos por km2 

14,2 114,7 11,5 111,5 

Jovens (%) 
menos de 15 anos 

8,7 15,2 8,4 13,8 

População em idade ativa (%) 
15 aos 64 anos 

52,3 66,3 55,8 64,6 

Idosos (%) 
65 e mais anos 

39,0 18,5 35,7 
21,7 

 
Índice de envelhecimento 
idosos por cada 100 jovens 

448 122 423 157 

Alunos do ensino não superior 364 2.016.257 310 1.633.726 

https://www.pordata.pt/Municipios/Densidade+populacional-452
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios+(percentagem)-726
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios+(percentagem)-726
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios+(percentagem)-726
https://www.pordata.pt/Municipios/%c3%8dndice+de+envelhecimento-458
https://www.pordata.pt/Municipios/Alunos+matriculados+nos+ensinos+pr%c3%a9+escolar++b%c3%a1sico+e+secund%c3%a1rio+total+e+por+n%c3%advel+de+ensino-166
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3º ciclo é igual ou superior a 50%, surgindo o município de Gavião muito abaixo deste indicador, com apenas 28,5%. Ainda abaixo da média da 

região, este município destaca-se com a menor percentagem da população com, pelo menos, o ensino secundário completo (12,7%), e com 

apenas 4,0% de licenciados com mais de 23 anos, valor significativamente inferior ao da região Alentejo (10,9%). Em oposição a este cenário, 

surge a taxa de frequência da educação pré-escolar (98%) que, no concelho, é superior à média nacional. 

Numa área geográfica relativamente extensa e dispersa, em oposição ao reduzido número de pessoas que nela habitam (população bastante 

envelhecida), encontram-se implantadas várias instituições públicas e privadas que, de alguma forma, contribuem para a formação dos cidadãos, 

através de práticas educativas (formais e não formais), dando origem, no seu conjunto, ao que podemos designar por território de aprendizagem. 

Em meios que acusam os custos da interioridade, como é o caso do concelho de Gavião, o território educativo centra-se, quase exclusivamente, 

no Agrupamento de Escolas cabendo-lhe, por excelência, o papel de aglutinador e dinamizador da Cultura e do Saber. Nesta perspetiva de 

integração no meio, compete à escola promover, junto dos diferentes atores da comunidade, ações de valorização do espaço educativo, das 

aprendizagens, mas também desenvolver e apostar numa oferta educativa e formativa diversificada e inclusiva, potenciadora de uma verdadeira 

integração escolar e social. 

A percentagem da população 

em idade escolar é diminuta, 

situando-se em quase metade 

da do território português. 

Segundo os censos de 2011, em 

termos regionais, apenas em 6 

municípios a percentagem da 

população com, pelo menos, o  
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Parcerias/Protocolos 
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Contexto Interno 

 

Identidade e Cultura da Instituição 

 

O AEG insere-se num contexto marcado pela interioridade, com escassas ofertas culturais e empresariais, pelo que estabelece a sua ação baseada 

numa relação institucional com organismos/entidades e empresas locais, regionais e nacionais, quer de natureza permanente, quer pontual, 

traduzida na elaboração de protocolos de colaboração e na concretização de projetos dinamizadores da comunidade local, canalizando, 

simultaneamente, sinergias e recursos em prol dos alunos. 

A cultura de proximidade e envolvimento permanentes, reconhece o meio e a ação dos parceiros da comunidade como uma mais-valia na 

integração dos alunos e dos seus saberes. Subjacente, aquilo que Barroso entende como a perspetiva interacionista, ou seja, “cultura” produzida 

pelos atores organizacionais, nas relações uns com os outros, nas relações com o espaço e nas relações com os saberes.” Reforça-se esta interação 

procurando mobilizar os pais/EE para a participação ativa e interventiva na vida escolar dos seus educandos. 

Apesar de tudo o que já tem vindo a ser implementado e promovido, continua a ser necessário continuar a investir com o objetivo de sensibilizar 

as famílias para o reconhecimento da importância das estruturas escolares e das aprendizagens educativas/formativas globais das crianças e 

jovens. A melhoria da qualidade da educação associa-se intrinsecamente à existência de uma liderança explícita que responde eficazmente aos 

desafios educativos do séc. XXI. As lideranças intermédias funcionam de forma articulada em todo o processo de planeamento e concretização 

das linhas educativas, sendo para tal fundamental a existência dos Conselhos de Coordenadores de Departamento e de Diretores de Turma, que 

estabelecem as pontes indispensáveis entre a Direção e os elementos dos Departamentos e os Diretores de Turma, favorecendo não só a adoção 

de procedimentos comuns, mas também a partilha de conhecimento e de estratégias que beneficiem os alunos na finalidade que é o sucesso 

escolar/educativo. Este documento estrutura os seus objetivos estratégicos na consecução de uma política educativa expressa no seu lema Com 

todos e para Todos procurando formar melhores cidadãos para o Mundo. 
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Caracterização/perfil da Organização 

Unidades orgânicas de ensino 

 

  

Escola Básica e Secundária de Gavião 

Escola Básica de Comenda 
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Modelo de Estrutura Organizacional 
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Recursos materiais - Espaços e equipamentos  

 

As unidades orgânicas que constituem o Agrupamento dispõem de infraestruturas e equipamentos adaptados às novas exigências do processo 

de ensino e aprendizagem.  

Conforme já referido, o edifício sede do Agrupamento integra um conjunto de espaços diversificados. Para além de salas de aula e gabinetes de 

trabalho, possui algumas instalações específicas, nomeadamente laboratórios, biblioteca escolar, salas de informática, sala do “futuro” e pavilhão 

gimnodesportivo, bem como refeitório, bufete, reprografia e serviços de administração escolar. 

No seu espaço exterior, todas as escolas dispõem de parque infantil e a EBS de Gavião conta ainda com dois campos de jogos. 

Ressalta-se a crescente aposta na manutenção e atualização das infraestruturas tecnológicas, adequando-as às necessidades do Agrupamento. 

Em todas as salas de aula existem quadros interativos e vídeo projetores, estando as mesmas equipadas com, pelo menos, um computador com 

acesso à Internet. Há um conjunto de computadores e tablets que podem ser requisitados para trabalho em contexto de sala de aula. A sala 1 

da escola sede passou a denominar-se “Sala Aprender+” encontrando-se equipada com computadores e tablets, fruto de um projeto do 

Município enquadrado na promoção do sucesso escolar. 

A sala 12 foi equipada com o modelo de salas do “futuro” propiciando um ambiente de aprendizagem criado a pensar no desenvolvimento das 

competências do século XXI. A aquisição de equipamentos e restantes obras necessárias foram fruto de investimento conjunto de fundos do 

Agrupamento, da autarquia e da associação de pais. 

A biblioteca escolar, devido ao investimento resultante de diferentes projetos e parcerias, tem vindo a atualizar o seu fundo documental, 

iniciando, no ano letivo de 2012/2013, a catalogação da coleção em parceria com a biblioteca municipal. Esta atualização documental assume-

se como prioritária, por forma a responder às necessidades sentidas.  

A totalidade dos espaços e equipamentos encontram-se em bom estado de conservação e devidamente certificados, de acordo com a legislação 

em vigor, obedecendo a um plano de segurança devidamente estruturado, do qual faz parte integrante o plano de prevenção e emergência. 
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No entanto, de acordo com o diagnóstico efetuado no âmbito da delineação do PE, é opinião consensual a insuficiência de infraestruturas face 

às necessidades, nomeadamente sala de convívio para os alunos, instalações/gabinetes de trabalho para docentes e espaços exteriores cobertos, 

que permitam as atividades lúdicas dos alunos sempre que se verificam condições climatéricas adversas, assim como uma cobertura que permita 

o acesso ao pavilhão. 

 

Recursos financeiros 

 

O conselho administrativo gere as despesas do agrupamento com a verba que lhe é atribuída, anualmente, pelo Orçamento de Estado, acrescida 

do orçamento privativo (receitas próprias), onde se englobam as verbas provenientes do aluguer de instalações, candidaturas a projetos, 

protocolos com o Município, receitas provenientes do bufete e papelaria e donativos.  

Desde janeiro de 2020 que se concretizou o quadro de transferência de competências, no domínio da educação, para o Município no âmbito do 

Decreto-Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, 

passando o Município passou a assumir as despesas correntes. 

As opções orçamentais são aplicadas pelo conselho administrativo, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral. 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo 2019/2022 
 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

 
17 

QA*
60%QZP

8,7%

CPR
28.3%

Vínculo Profissional

Recursos humanos – Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 46 docentes, um número bastante significativo encontra-se afeto ao quadro de agrupamento. Esta 

estabilidade do corpo docente permite um trabalho de continuidade, bem como o desenvolvimento de projetos, 

numa lógica de transversalidade temporal (médio e longo prazo). 

Exercem também funções no agrupamento (tempo parcial ou completo) vários técnicos especializados (Curso 

Profissional Secundário, Intervenção Precoce e CRIPS), dois dinamizadores de AEC com vínculo ao Município 

(Atividades Desportivas e Inglês), psicólogas do SPO e do Município e docentes das componentes específicas do 

Curso Básico de Música. 

 

 

 

*1 docente encontra-se com atestado de longa duração. 
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9%

Doutoramento
0%

Habilitação Académica

Os docentes em exercício de funções no Agrupamento enquadram-se 

maioritariamente na faixa etária dos 50 aos 59 anos (52%).  

Um número expressivo (65%) apresenta uma sólida experiência profissional, com 21 

ou mais anos de serviço.  

A licenciatura é a habilitação académica que prevalece no universo docente (87%). 
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2º Ciclo
3%

3º Ciclo
43%

Secundário
50%

Licenciatura
4%

H A B I L I T A Ç Õ E S  A C A D É M I C A S

Recursos Humanos - Não Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistentes 
Operacionais 

Assistentes 
Técnicos 

Chefe dos Serviços de 
Administração Escolar 

Coordenadora 
dos Assistentes 

Operacionais 

23 3 1 1 

O pessoal não docente é constituído, na maior parte, por assistentes operacionais (85,7%) e em 

menor número por assistentes técnicos (14,3%).  

Uma percentagem significativa dos não docentes tem o ensino básico/3º ciclo (42,9%) ou o 

secundário (50%).  
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O valor percentual de não docentes com experiência profissional situada acima dos 10 anos de serviço (64,3%) é expressivo, indicador de 

estabilidade neste setor. Ressalta-se, contudo, a evidência de renovação (35,7% com menos de 10 anos de serviço). 

Os não docentes enquadram-se, maioritariamente, na faixa etária dos 51 aos 60 anos (46,4%). 
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Recursos Humanos – Alunos 
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Evolução do nº de alun@s/ano letivo

No ano letivo 2019/20, a população escolar do Agrupamento de Escolas de Gavião totaliza 288 

crianças e alun@s: 40 crianças da educação pré-escolar (2 grupos); 85 alun@s do 1.º ciclo (5 turmas); 

53 do 2.º ciclo (4 turmas); 90 do 3.º ciclo (7 turmas – 6 do ensino básico geral e 1 de percurso 

curricular alternativo) e 20 do curso profissional secundário. 

Excetuando o ano de 2019/20, desde 2013/14 que se assiste a um decréscimo do número de 

crianças e alun@s no Agrupamento, decorrente do envelhecimento da população (município com a 

maior percentagem de idosos na população, em todo o Alentejo). 
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Evolução da taxa de transição/aprovação por ciclo

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

Excetuando o valor obtido no 3º Ciclo, em 2012/13 (70,7%), as taxas de 

transição/aprovação são bastante satisfatórias (1º Ciclo – sempre acima de 

95%; 2º Ciclo sempre acima de 91% e com sucesso pleno desde 2016/17; 3º 

Ciclo - acima de 82%, tendo-se mesmo superado os 94%, desde 2016/17). 

Refere-se ainda o sucesso pleno obtido no Curso Vocacional Secundário. 

 

 

12, 5% de alunos com medidas seletivas 
e/ou adicionais 

É assinalável a percentagem de crianças/alun@s com necessidades de 

suporte à aprendizagem e/ou dificuldades acentuadas e persistentes ao 

nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem. 

A cultura de agrupamento, ancorada na criação de múltiplas 

oportunidades que favorecem a aprendizagem e as condições para que 

@s alun@s se realizem plenamente, respondendo às necessidades de 

cada um(a), valorizando a diversidade e promovendo a equidade e a não 

discriminação têm colocado, desde há vários anos, a taxa de abandono 

escolar em 0%.    
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A elevada percentagem de alunos com apoio da ação social 

escolar reflete o contexto socioeconómico em que o agrupamento 

se insere. 

Os alunos do 1ºciclo não usufruem deste apoio, pelo facto de a 

autarquia assumir a totalidade dos custos com as refeições e 

manuais escolares. 
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Número de alun@s transportados por nível educativo

A dispersão geográfica do concelho (33 

povoações) e a frequência da EBS de Gavião por 

alunos de um concelho limítrofe (Abrantes) 

implicam transporte para um considerável 

número de alunos. 
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Recursos Humanos – Pais/Encarregados de educação 
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É unanimemente reconhecida a importância do contexto familiar no percurso escolar/académico dos indivíduos, pelo que se considerou importante 

inserir alguns dados de referência.  

Destaca-se a escolaridade onde, maioritariamente, os encarregados de educação concluíram o ensino básico e apenas 8,4% têm formação superior. 

Apesar de terem uma reduzida expressão, não se podem deixar de referir algumas situações de ausência de escolaridade. 

Também se considera importante referenciar que a responsabilidade de ser encarregado de educação é, na grande maioria, acometida às mães.  
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Tendo em conta o nível de escolaridade/académico dos encarregados de educação é justificável que, profissionalmente, se enquadrem em profissões 

que não exigem formação superior. 

Ressalta-se o elevado número de pais e mães desempregados (15,8%). 
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Órgãos/Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão que procede à 

coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento, 

nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da 

orientação e 

acompanhamento dos alunos 

e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente.   

 

Estrutura que analisa e 

reflete sobre os normativos 

legais emanados pelo ME e 

sobre as práticas educativas e 

o seu contexto. Concorre 

para a uniformização de 

instrumentos/procedimentos 

a ter em conta nos 

departamentos curriculares e 

promove a estreita 

cooperação entre os 

docentes. 

 

Promove a articulação e 

gestão curricular na 

aplicação dos programas e 

orientações curriculares e 

programáticas definidos a 

nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de 

componentes curriculares 

da iniciativa do 

agrupamento, de âmbito 

disciplinar e interdisciplinar. 

 

Tem por finalidade a coordenação 

pedagógica/articulação e harmonização 

das atividades desenvolvidas em cada 

nível/ciclo de ensino. 

 

Estrutura que procede à organização, 

acompanhamento e avaliação das 

atividades de grupo ou turma. 

 

Estrutura que procede à organização, 

planificação, acompanhamento, 

monitorização e avaliação das 

atividades de grupo ou turma, de forma 

inter e transdisciplinar. 
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Equipas/Serviços Especializados e/ou multidisciplinares 

 

 

Com uma composição multidisciplinar, esta equipa operacionaliza o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES).  

É formada por docentes designados pelo diretor do agrupamento, de acordo com o seu perfil e experiência na área, e por representantes do 

município, CPCJ, Centro de Saúde, APEGAV, pessoal não docente e alunos e orientada por um professor coordenador, de acordo com perfil 

definido nos normativos legais em vigor. São finalidades deste Programa promover a literacia em saúde; promover atitudes e valores que 

suportem comportamentos saudáveis; comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; criar condições ambientais para uma Escola 

Promotora de Saúde; universalizar o acesso à educação para a saúde em meio escolar; qualificar a oferta da educação para a saúde em meio 

escolar e consolidar o apoio aos projetos em meio escolar. 

Compete-lhe desenvolver ações no sentido de dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções 

e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes 

assim um papel interventivo. 

 

 

O GIAA, criado em 2009, tem por objetivo prestar informação, apoio e aconselhamento no âmbito da educação para a saúde e educação sexual. 

Articula a sua atividade com os Diretores de Turma, Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), Centro de Saúde, CPCJ, Câmara Municipal e 

APEGAV. O GIAA funciona num espaço próprio, de acordo com a legislação em vigor. 
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A BE tem por missão desenvolver, articuladamente, as literacias, efetuar a curadoria de conteúdos, contribuindo para a consecução das metas 

definidas no Projeto Educativo. No sentido de assegurar a manutenção e alargamento de parcerias com o Gabinete da Rede de Bibliotecas 

Escolares, Plano Nacional de Leitura e Biblioteca Municipal de Gavião, a fim de garantir um pleno serviço à comunidade, assinou-se o SABE em 

2013 e o protocolo de constituição da Rede Concelhia de Bibliotecas em 2018. Neste mesmo ano a Biblioteca Escolar foi reconhecida, uma vez 

mais, como Biblioteca A Ler+. Todo o trabalho desenvolvido pela BE entronca no fio condutor Biblioteca ComVida, que é também o nome do 

Blogue, cujo link de acesso se encontra disponível na página do Agrupamento e tem por finalidade, não só a divulgação do trabalho desenvolvido, 

mas também constituir-se   como repositório de recursos educativos relevantes. A presença digital da BE consubstancia-se também nas páginas 

das redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. 

A BE desenvolve ainda um trabalho articulado na rede interconcelhia de bibliotecas. 

 

 

 

A EMAEI desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de suporte mais adequadas a cada aluno, assim como no 

acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação. Nesta equipa, têm assento elementos permanentes conhecedores da 

organização da escola, e elementos variáveis nos quais se incluem todos os profissionais que intervêm com o aluno, salientando-se a participação 

dos pais ou encarregados de educação, cujo envolvimento em tudo o que respeite à educação dos seus filhos ou educandos se consigna como 

um direito e um dever. Esta equipa apoia os profissionais na implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, assim como apoiar os 

pais/encarregados de educação e orientar a sua participação no processo educativo dos seus educandos. 
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Estes serviços desenvolvem a sua ação assegurando a avaliação/acompanhamento psicológico e psicopedagógico dos alunos e a sua orientação 

escolar e profissional. Funcionam em articulação com outros serviços especializados de apoio educativo, nomeadamente com os docentes de 

Educação Especial e técnicos de entidades/serviços da comunidade, nomeadamente CRIPS, autarquia e centro de saúde (psicólogos). Tendo 

sempre como objetivo final a promoção do sucesso escolar dos alunos, os serviços de psicologia e orientação atuam de forma concertada com 

os docentes e os encarregados de educação, identificando e intervindo ao nível das dificuldades específicas de aprendizagem e socio emocionais 

dos alunos, procurando que estes as ultrapassem e consigam construir um percurso de sucesso. Procuram ainda promover o desenvolvimento 

da identidade pessoal e o projeto de vida, nomeadamente vocacional, adequado ao perfil de interesses e competências, necessidades de 

formação e às expetativas de cada aluno. Assumem também a função de auxiliar os docentes e não docentes na identificação e resolução de 

possíveis problemas cognitivos, emocionais ou comportamentais dos alunos. Estes serviços estão sediados no Gabinete de Informação e Apoio 

ao Aluno e são assegurados, a tempo inteiro (35h), pelas psicólogas contratadas pelo agrupamento. 

 

 

 

Conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 281/2009, a Intervenção Precoce na Infância (IPI) é o conjunto de serviços/recursos para crianças em 

idades precoces e/ou suas famílias, que são disponibilizados quando solicitados por estas e/ou jardim de infância, num certo período de vida da 

criança, incluindo qualquer ação realizada quando esta necessita de apoio especializado para assegurar e incrementar o seu desenvolvimento 

pessoal, oferecendo terapias/apoios específicos destinados a colmatar necessidades pontuais ou permanentes. 

No nosso agrupamento, este serviço é assegurado pela Equipa Local de Intervenção Precoce dos concelhos de Nisa e Gavião. 
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As ELI (Equipas Locais de Intervenção) são equipas multidisciplinares, com base em parcerias institucionais, que asseguram, a nível local, o 

acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança e a adequação do plano individual de cada criança. A ELI da nossa área integra 

docentes de educação especial, uma técnica de serviço social, uma psicóloga clínica, uma terapeuta da fala, um técnico de reabilitação 

psicomotora e uma enfermeira. 

 

 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º, prevê a implementação da medida de Apoio Tutorial Específico. A implementação desta 

medida deve ser proposta no âmbito do funcionamento da EMAEI (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), constituindo-se como 

um recurso adicional, visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a promoção do sucesso 

educativo. 

A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo que ao longo do seu percurso escolar acumulem 

duas ou mais retenções. Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, através do 

planeamento e da monitorização do seu processo de aprendizagem. 

A tutoria em meio escolar pode constituir-se como um fator importante para a autorregulação das aprendizagens, incrementando, desse modo, 

o bem-estar e a adaptação às expectativas académicas e sociais. 

 

 

O Programa Mentoria (PM) visa estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos, conduzindo à melhoria dos resultados 

escolares (apoio ao desenvolvimento de aprendizagens essenciais; esclarecimento de dúvidas; integração escolar; preparação para momentos 

formais de avaliação; orientar a participação em atividades na/da comunidade educativa). Considerado uma medida preventiva, e por isso 
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dinâmico, reflexivo e flexível, em articulação com outras estratégias curriculares e/ou pedagógicas, potencia o sucesso académico e o bem-

estar emocional dos alunos, contribuindo para a ativação de um ecossistema de aprendizagem inclusivo, diferenciado e comunitário.  

 

 

Consiste no apoio individualizado ou em pequenos grupos de homogeneidade relativa, prestado em tempo letivo, em determinadas 

turmas/disciplinas de acordo com as propostas dos conselhos de docentes/turmas. Desenvolve-se em estreita articulação entre os docentes de 

apoio e o docente titular de turma/disciplina, no sentido de colmatar dificuldades e proporcionar aos alunos igualdade de oportunidades de 

aprovação/transição. 

 

 

A Equipa de Autoavaliação (EAA) é representativa de toda a comunidade educativa, integrando elementos conhecedores da organização escolar 

e da dinâmica da autoavaliação. Tem como principal tarefa a análise e avaliação das práticas de funcionamento e de desempenho da escola, com 

particular incidência nas inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Com o desenvolvimento de um processo de autoavaliação contextualizado e sistemático, pretende-se construir uma visão abrangente da 

instituição escolar a partir de evidências recolhidas e do ponto de vista de todos os intervenientes no processo educativo, constituindo-se esta 

análise como um elemento facilitador das decisões, fundamentando-as. Possibilita ainda medir os níveis de concretização dos objetivos a que os 

atores educativos, coletivamente, se propõem, de modo a garantir o alcance da missão do projeto educativo. 
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Oferta educativa, formativa e de complemento/enriquecimento curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coadjuvação 

(Música, Inglês, 

Educação Física) 

 

Projeto “Violinos “ 

AAAF 

 

Coadjuvação (Música e 

Educação Física) 

Oferta Complementar 

(Educação Literária, TIC, 

Ciências Experimentais, 

Artes Visuais) 

AEC (TIC, Inglês, Ativ. 

Desportivas, Empre, 

Culinária) 

Projeto “Violinos “(1º e 

2º anos) 

CAF 

 

Percurso Curricular 

Alternativo 

Oferta Complementar 

(G2RC) 

Clubes (Ambiente, 

Robótica, ClubMat) 

Apoio ao Estudo 

Programa de Mentorias 

Apoio Tutorial Específico 

 

Curso Profissional de 

Restaurante/Bar 

Curso Profissional de 

Técnico de 

Informação e 

Animação Turística 

Curso de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

 

 

Curso Básico da 

Música 

Oferta Complementar 

(G2 RC) 

Clubes (Ambiente e 

Robótica) 

Apoio ao Estudo 

Programa de 

Mentorias 

Apoio Tutorial 

Específico 
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Projetos/programas/planos 

 

 

O agrupamento participa no programa Erasmus+, na modalidade de KA1 – formação de pessoal do ensino escolar, com o projeto “O Futuro é já 

Hoje”. O grande objetivo é promover a dimensão europeia da formação, preparando o staff escolar para os desafios educativos do séc. XXI, 

através de atividades formativas estruturadas (cursos) e de job shadowing (observação em contexto de trabalho). Este projeto operacionaliza a 

internacionalização do agrupamento procurando, em simultâneo, melhorar as competências dos docentes, técnicos e não docentes, para ser 

possível oferecer um serviço de maior qualidade. 

Este projeto alicerça-se no Plano de Desenvolvimento Europeu em vigor no agrupamento que, entre outros pontos, define os objetivos 

formativos internacionais, bem como o processo de seleção dos participantes nas atividades. 

Integra ainda a modalidade KA2 com o tema “All different, all the same” /” Todos diferentes, todos iguais”, com alunos entre os 11 e 12 anos, 

com o envolvimento de escolas de vários países: Espanha, Itália e Grécia. Pretende-se promover a aquisição de aptidões e competências básicas 

nos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, bem como para uma cidadania europeia ativa conducente com valores europeus 

comuns, sensibilizando-os para a importância da diversidade cultural e linguística. 

 

 

Direcionado para as crianças da educação pré-escolar, desenvolve-se com o apoio da APEGAV, que financia a docente que trabalha com os grupos 

quinzenalmente no espaço da biblioteca escolar. A Filosofia para Crianças visa estimular o pensamento crítico e, através do exercício reflexivo, 

desenvolver a autonomia do pensar, criar e agir. 
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O desenvolvimento deste projeto resulta da necessidade de intensificar a articulação interciclos, permitindo aos docentes do 2º CEB o 

acompanhamento/conhecimento dos alunos que transitam do 4º para o 5º ano de escolaridade, fator que se traduz, de forma inequívoca, na 

melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

Outro aspeto relevante a considerar é o trabalho de planificação/avaliação conjunta entre os docentes envolvidos (DTT do 4º ano de escolaridade, 

1 docente de Matemática e outro de Português do 2º CEB), favorecedor de uma maior consciencialização da intervenção/abrangência curricular 

destes dois ciclos de ensino, aumentando, dessa forma, a corresponsabilização de práticas conducentes a uma maior eficácia do processo de 

ensino - aprendizagem. O projeto assenta numa lógica de coadjuvação docente, “mantendo-se o professor titular de turma com a 

responsabilidade de coordenar e gerir globalmente o currículo” (cf Metas de Aprendizagem no Ensino Básico – 1º CEB). 

 

 

O Desporto Escolar assume especial relevância aos níveis da promoção da saúde, da inclusão e integração social, da promoção do desporto e do 

combate ao insucesso e abandono escolar, destacando-se nos seus objetivos os que concorrem para uma melhor preparação física e condicional 

dos alunos, ocupando-os de forma saudável enquanto, simultaneamente, promove a responsabilidade e o espírito de equipa. 

 

 

O Plano de Prevenção e Emergência do Agrupamento de Escolas de Gavião destina-se a precaver os riscos, quer naturais quer tecnológicos, que 

possam atingir a Escola. Este plano procura dar resposta às exigências legais mais recentes e tem como principais objetivos identificar riscos e 
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educar/sensibilizar para mecanismos de autoproteção e medidas de prevenção a adotar perante os mesmos. O responsável de segurança é o 

diretor e na sua ausência assume todas as responsabilidades e funções a delegada de segurança (adjunta da diretor). 

 

 

O desenvolvimento da cidadania é um dos eixos de intervenção contemplados no projeto educativo. Com o propósito de dar cumprimento aos 

objetivos definidos neste domínio, desde 2009/10, que o agrupamento se inscreve no Programa “Parlamento dos Jovens - Básico” (iniciativa da 

Assembleia da República, em colaboração com outras entidades), dirigido aos jovens dos 2º e 3º ciclos e secundário e que tem como pressupostos 

promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade.   

 

 

Este Programa, na mesma linha de outros dinamizados no agrupamento, assenta na promoção e desenvolvimento da cidadania ativa, motivando 

os mais novos para a adoção de medidas ambientalmente sustentáveis/responsáveis. 

No final de cada ano letivo, o agrupamento apresenta uma candidatura ao Galardão Bandeira Verde, cuja atribuição reconhece o mérito de todo 

o trabalho desenvolvido tendo sido reconhecida, em 2018, com o Diploma de Qualidade destacando o trabalho de Excelência desenvolvido pela 

Escola. A Escola Básica e Secundária de Gavião é a escola mais galardoada no distrito de Portalegre. 

 

 

A EECE expressa a cultura escolar do AEG, orientando as práticas quotidianas de toda a comunidade educativa para os valores, atitudes, regras, 

procedimentos e princípios de cidadania elencados no documento orientador. O sucesso da EECE irá sempre depender do envolvimento de todos 
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os intervenientes no processo educativo, dando-se um destaque especial às oportunidades dadas aos/às alunos/as de se envolverem na tomada 

de decisões, nomeadamente nas que os/as afetam. Estas práticas não constituem meras intervenções pontuais, mas são sustentadas no tempo, 

por forma a serem interiorizadas, através de metodologias ativas, com vista ao desenvolvimento de competências de natureza cognitiva, pessoal, 

social e emocional. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do currículo nacional sendo de natureza 

transdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma no 2.º e no 3.º ciclos do ensino básico e componente do currículo desenvolvida 

transversalmente com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação no ensino secundário. Na educação pré-escolar é 

trabalhada de forma transversal em todas as áreas de conteúdo. 

 

 

 

 

CriAtividade®: Problem Solvers em Ação é o programa educativo que, de forma estruturada, ensina a resolver problemas saindo das abordagens 

convencionais. Partindo da metodologia validada cientificamente Creative Problem Solving na qual assenta o trabalho desenvolvido nos 

departamentos de inovação e desenvolvimento das grandes empresas, o programa desenvolve um conjunto de competências que são 

fundamentais para o sucesso no século XXI: criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação. O Programa qualifica docentes 

enquanto mentores que implementam um conjunto de estratégias e desafios junto dos Criativos (alunos), no agrupamento estão a fazer esta 

certificação e a desenvolver o programa sete docentes. 

 

 

 

O Plano Nacional das Artes (PNA) promove a transformação social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos cidadãos: 

para todos e com cada um. O Plano Cultural de Escola (PCE) pressupõe a preparação de um programa cultural de agrupamento para a fruição e 
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produção cultural (dentro e fora de “muros”) que inclui a diversidade de manifestações artísticas e formatos multidisciplinares, concretizando-

se através de convite a estruturas artísticas para realizar concertos ou espetáculos na escola, apresentação de filmes comentados pelos 

realizadores, workshops com artistas, conversas e seminários, feiras “mostra e conta”, exposições com a comunidades, etc. O PCE promove a 

relação com o território exterior, nomeadamente com instituições e associações culturais e sociais, autarquia, sítios de património natural e 

edificado, artesãos e outros agentes da comunidade, intitulado “Abr´ólhos”. O PCE pretende ser um aglutinador de propostas curriculares e 

extracurriculares, promovendo a educação formal, não formal e informal, promovendo a inclusão, a coesão educativa e ser um facilitador da 

consolidação do AEG no contexto local e potenciando o alargamento das vivências cultural de docentes, não docentes e discentes. 

 

 

 

 

O projeto G2RC procura englobar diferentes propostas teóricas de compreensão e concretização do currículo e, em particular, dos currículos de 

ciências. Esta conceção contextualizada do currículo requer que os temas de ciência sejam abordados de uma forma transversal, procurando 

estimular processos de comunicação entre diversas disciplinas, de forma a facilitar a integração de conteúdos e conceitos e a construção de 

ideias mais globais e mais significativas sobre os fenómenos naturais e a sua ligação com as grandes questões da sociedade. O projeto tem como 

objetivo envolver os alunos em diferentes experiências de aprendizagem que explorem as ligações entre quatros áreas a Ciência, a Tecnologia, 

a Engenharia e a Matemática - STEM, procurando tornar a ciência mais relevante para os alunos, através do fomento de ligações entre as escolas 

e contextos informais e, sobretudo, procurando integrar a STEM no mundo do aluno. 
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A Rádio Escola de Gavião conta com a parceria da Rádio Miúdos, a primeira rádio em português para crianças premiada pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, COTEC Portugal - Associação empresarial para a Inovação, Comissão Europeia e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esta parceria 

veio incrementar maior dinamismo e ação ao estúdio de rádio que existe no agrupamento desde 2017, elevando-o ao seu máximo potencial 

enquanto instrumento educativo-pedagógico e de flexibilização curricular.  

As diversas atividades do clube (programas, entrevistas, reportagens, podcasts) promovem o desenvolvimento de competências de comunicação, 

resolução de problemas, trabalho em equipa, entre outras importantes soft-skills, bem como o interesse pelo mundo. Há 4 elementos 

responsáveis pela dinamização deste clube, nomeadamente técnicas da autarquia e encarregadas de educação. As emissões têm lugar durante 

os intervalos, contando com a participação dos alunos. 

 

 

Projeto, inicialmente, destinado às crianças da educação pré-escolar foi sendo alargado aos alunos do primeiro ciclo, que iniciaram o mesmo no 

JI. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística através da aprendizagem de um instrumento musical – o 

violino. Projeto dinamizado em parceria com a Escola de Artes do Norte Alentejano com o apoio da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do concelho de Gavião. 

 

 

O projeto "Aprender +", destinado a crianças da Educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico, tem como missão reduzir e prevenir o 

abandono escolar precoce e promover a igualdade de acesso a uma educação de boa qualidade. Pretende-se com este projeto construir um 
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ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, facilitador da aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha, em que os alunos promovam 

e estimulem a criatividade e espírito empreendedor e trabalhem valores e responsabilidade social. 

 

 

 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar surge o PDPSC a que o AEG candidatou duas medidas “Motivação para o 

Sucesso” e “Inclui-te” que foram aprovadas, beneficiando o agrupamento de dois recursos adicionais: uma psicóloga e uma terapeuta da fala. 

Este plano assenta numa forte aposta na melhoria do sucesso educativo, baseada na formação integral das crianças e alunos, capacitando-os 

para a vida ativa e para o pleno exercício de cidadania ativa e participativa. Este plano está intrinsecamente ligado ao Programa de Mentorias e 

Apoio Tutorial Específico potenciando-os como facilitadores do e para o trabalho colaborativo interpares, desenvolvimento de competências 

interpessoais e promoção do sucesso educativo. 

 

 

 

O Hypatiamat é uma plataforma de aprendizagem que está desenvolvida numa interface tecnológica. Neste sentido, visa capitalizar a 

familiaridade dos alunos e o seu gosto por estes ambientes para promover o seu envolvimento na aprendizagem da matemática e melhorar o 

seu rendimento escolar. Os recursos disponibilizados nesta plataforma, em particular para os primeiros anos de escolaridade, promovem uma 

prática pedagógica e didática que implica experimentação de metodologias, materiais e instrumentos de avaliação adequados aos programas de 

matemática. Pretende promover, não só o sucesso escolar na matemática, mas também contribuir para a melhoria da qualidade das 

aprendizagens dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. Inclui ainda uma vertente de formação de professores para a introdução das novas 

tecnologias no contexto de sala. 
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Face ao contexto pandémico o AEG  pautou-se pela premência de assegurar que todas as crianças e alunos continuassem a aprender e, de acordo 

com o Roteiro para a Implementação do Ensino a Distância (E@D), elaborou um Plano de Trabalho para auxiliar na construção de uma escola 

que tendo de funcionar a distância, se queria próxima, humana e com o sentido de urgência e sensibilidade exigido pelo processo pandémico. 

Assim, mobilizou recursos humanos e tecnológicos, em parceria com o município, para proporcionar a todas as famílias apoio digital quer ao 

nível do empréstimo de computadores e bandas largas quer apoio face às fragilidades digitais apresentadas. A monitorização e acompanhamento 

do plano feita de forma consistente, semanalmente, em equipa educativa e em dois momentos, inicial e final, com aplicação de questionários a 

docentes, discentes e encarregados de educação revelou-se eficaz na reformulação de estratégias de atuação conducentes ao sucesso educativo. 

 

 

 

Tendo presente as Orientações para o ano letivo 2020/2021, aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, explanam-se, 

no Plano de Atuação de recuperação e consolidação de aprendizagens, três cenários possíveis para o alcance de um percurso pedagógico 

inclusivo, e de sucesso, para todos os alunos do agrupamento. Inicia-se a transição do E@D para o regime presencial, «aquele em que o processo 

de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no 

mesmo local», salvaguardando, não obstante, a implementação dos restantes cenários (misto e não presencial), quando determinado pelas 

autoridades competentes (Ministério da Educação e Direção Geral da Saúde). Sob a égide Com Todos e para Todos, alicerçado na experiência 

recente do E@D, e projetado para o futuro, este plano apresenta como missão o reforço da identidade da comunidade, mobilizando para a 

transição que se quer inclusiva e assente em verdadeiros ecossistemas de aprendizagem.  
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Critérios de gestão e organização educativa 

 

A instituição escolar assenta o seu funcionamento em princípios rigorosos de gestão democrática, enquadrados pela lei vigente. No espírito da 

autonomia das organizações educativas, procuram-se estabelecer regras de ação que privilegiam a comunicação entre os órgãos de gestão e 

entre estes e a comunidade envolvente, numa perspetiva de partilha e cooperação. 

Na regulação interna da organização, a distribuição de serviço é realizada tendo por base preceitos de igualdade que, sem ultrapassarem os 

normativos legais, são os seguintes: 

• Distribuição de serviço docente de acordo com regras de equidade e justiça, no âmbito dos critérios estabelecidos; 

• Afetação dos docentes às direções de turma, considerando, sempre que possível, a relação estabelecida entre estes e os alunos; 

• Distribuição de serviço do pessoal não docente, sempre que possível, de acordo com o perfil individual, as capacidades e as motivações 

pessoais e profissionais; 

• Valorização explícita da dimensão educativa nos conteúdos funcionais do pessoal não docente. 

À escola compete, acima de tudo, funcionar de forma a colmatar todas as dificuldades e fragilidades pessoais e sociais daqueles que a 

frequentam. Assim, organiza-se o agrupamento no sentido da inclusão plena, de modo a responder, com os recursos existentes, às necessidades 

dos alunos: 

• Implementação de mecanismos facilitadores da identificação e análise das necessidades educativas de cada criança/ aluno; 

• Articulação entre o professor titular de turma/diretor de turma, os serviços especializados de apoio educativo e os técnicos especializados 

na identificação dos casos com NE e na procura de estratégias diferenciadas; 



Projeto Educativo 2019/2022 
 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

 
42 

• Integração de alunos com NE e em risco de exclusão escolar e/ou social em ofertas educativas diferenciadas adequadas ao seu perfil e 

necessidades em atividades, constituindo, para o efeito, parcerias com a comunidade educativa. 

Paralelamente, estabelecem-se outras redes de parcerias concelhias, interconcelhias e nacionais que, pelo seu potencial, possam constituir-se 

como uma mais-valia no processo educativo dos alunos. 

 

Critérios de Constituição de Turmas 

 

Subscrevendo os critérios gerais para a constituição de turmas de acordo com a legislação vigente o projeto educativo define, neste âmbito, os 

critérios de inclusão, de equidade e paridade, no respeito pelos programas/projetos e ofertas educativas disponíveis no agrupamento, 

promovendo a integração de todos os alunos.  

Salvaguardando o emanado do conselho pedagógico, a quem compete ratificar as propostas apresentadas pelos conselhos de docentes e de 

turma, após as orientações do conselho geral, para além dos critérios gerais legalmente estabelecidos, foram igualmente definidos os seguintes: 

• Equilíbrio no número de alunos por turma; 

• Distribuição equitativa dos alunos com necessidades educativas especiais e dos alunos retidos, pelas turmas do mesmo ano de 

escolaridade; 

• Manutenção do grupo/ turma ao longo do ensino básico, podendo haver alterações nos seguintes casos: Orientações específicas do 

professor titular (1º ciclo) ou do conselho de turma (2º e 3º ciclos);  Necessidade de reajustamentos face ao número de alunos e às preferências 

manifestadas pelos mesmos (Expressão Artística, EMRC);  Por solicitação dos encarregados de educação, no ato de renovação de matrícula, 

sempre que devidamente fundamentada;  Sempre que se justifique com objetivos que visem o sucesso e a prevenção do absentismo; 
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• Constituição de turmas com alunos provenientes da mesma localidade, a fim de possibilitar a elaboração do horário letivo o mais ajustado 

possível ao dos transportes escolares, evitando permanências demasiado prolongadas na escola; 

• Integração dos alunos com comportamentos disruptivos em diferentes turmas, evitandos os conflitos interpessoais entre discentes; 

• Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, devendo ser respeitada, em cada turma, a 

heterogeneidade do público escolar, com exceção de projetos devidamente fundamentados pelo diretor, ouvido o conselho pedagógico; 

• Poderão ser constituídas turmas que, perante situações pertinentes, sigam outros critérios que sejam determinantes para a promoção 

do sucesso e o combate ao abandono escolar. 

 

Organização dos horários dos alunos 

 

O Conselho Pedagógico deliberou, no âmbito das suas competências, os critérios gerais a que devem obedecer a elaboração dos horários dos 

alunos: 

• Início das atividades letivas às oito horas e trinta minutos da manhã, para o 1º, 2º e 3º CEB e secundário, estando o termo previsto para 

as quinze horas e para as dezassete horas, para o 1º CEB e 2º e 3º CEB, respetivamente, dependendo da articulação com a rede de 

transportes; 

• Distribuição dos tempos letivos ao longo do dia, de forma equitativa; 

• Atribuir 110 minutos ao limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos; 

• As aulas de Educação Artística e Educação Física no 1º CEB, por se revestirem de um caráter mais prático e lúdico, terem lugar nos últimos 

tempos da componente curricular; 
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• Evitar colocar as disciplinas com apenas uma aula por semana no último tempo da tarde e/ou às sextas-feiras e, quando têm vários dias 

por semana, tentar intervalar com o mínimo de um dia; 

• Criação de mecanismos a averbar em sede de Regulamento Interno, que permitam a alteração pontual dos horários dos alunos para 

efeitos de substituição das aulas, resultante das ausências dos docentes; 

•  Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, no final do dia (à exceção da sexta-feira) ou entre os dois turnos se o horário o permitir, 

conciliando o apoio com o dia da aula da respetiva disciplina; 

• Manter a tarde de quarta-feira para a realização de reuniões, não havendo lugar a quaisquer atividades letivas, excetuando-se os cursos 

profissionais do ensino secundário, e para funcionamento dos clubes, Desporto Escolar, outros projetos ou atividades de complemento 

curricular; 

• O Inglês curricular dos terceiro e quarto anos do primeiro ciclo do Ensino Básico não ser lecionado nos últimos tempos letivos do horário 

das referidas turmas; 

• Acautelar para que as atividades extracurriculares não coincidam com o horário de atividades letivas. 

Neste ano, atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e de acordo com as orientações da DGEstE, DGE e DGS, mantêm-

se em vigor as regras previstas no Despacho Normativo nº 10 – B/2018, de 6 de julho, com as especificidades constantes nas orientações citadas. 

Assim foram introduzidas alterações procurando estar enquadradas nestas diretrizes e de acordo com o Plano de Contingência implementado, 

a saber: 

• No 1º ciclo, não sendo possível ser assegurado o funcionamento das turmas em turnos de meio dia devido à rede de transportes, foi 

reduzido o período de almoço para uma hora; 

• No 2º, 3º ciclos e secundário as turmas beneficiam do maior número de tardes livres possível; 
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•  Os horários das aulas, intervalos e períodos de refeições estão organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas. No 

1º ciclo, de forma a promover a segurança e higiene adequadas, as crianças fazem o lanche da manhã na sala de aula, sob supervisão da docente 

da turma ou de uma assistente operacional; 

• Os intervalos têm a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto que possível, nas zonas específicas definidas pela 

escola; 

• Os intervalos estão desfasados assim como o horário do almoço reduzido a 1 hora; 

• As aulas de cada turma ocorrem sempre na mesma sala e com lugar fixo por aluno, acautelando-se, sempre que possível, as medidas de 

distanciamento social de, pelo menos, 1 metro. 

 

Distribuição das funções docentes e organização das componentes letiva e não letiva 

 

A distribuição do serviço letivo deverá obedecer aos princípios de uma gestão eficaz e racional dos recursos humanos, estar em linha com os 

objetivos e metas definidos no Projeto Educativo, respeitar as disposições legais e regulamentares e responder adequadamente aos interesses 

dos alunos e das famílias. 

• Os horários dos docentes encontram-se organizados em períodos de 60 minutos, no caso da educação pré-escolar e do 1º ciclo, e de 50 

minutos nos restantes níveis e ciclos de ensino; 

• A duração do período definida como unidade letiva é de 50 minutos; 

• Os minutos remanescentes, quer da componente letiva, quer da componente não letiva, são utilizados em atividades de apoio a alunos, 

bem como no desporto escolar, entre outras; 
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• Aos docentes do 1º ciclo do ensino básico não foram atribuídos minutos da componente letiva para o desenvolvimento de outras 

atividades educativas; 

• Atendendo ao número de docentes do quadro, a Oferta Complementar (em regime de coadjuvação) e as atividades de enriquecimento 

curricular Música e Inglês, são asseguradas por docentes do agrupamento, possuidores de formação e perfil adequados, numa lógica de 

otimização de recursos, ainda que o Agrupamento de Escolas de Gavião não seja a entidade promotora das AEC; 

• Os docentes do quadro com a componente letiva parcialmente completa asseguram um conjunto de atividades desenvolvidas com 

alunos, com vista a promover o sucesso escolar e a prevenir o abandono escolar, designadamente:   Coadjuvação no mesmo ciclo ou 

noutro ciclo de estudos e nível de ensino – projeto «interciclos»; Apoio ao Estudo – 2º CEB; Oferta Complementar do 1º CEB – 

coadjuvação; Projetos emanados do Plano de Ações de Melhoria decorrente projeto de autoavaliação do agrupamento; Tutorias; Apoio 

Educativo – 1º CEB 
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Opções Estratégicas 
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Análise SWOT e Plano de Ação Estratégico 

 

 

Metodologia de Elaboração 
 

Considerando que a metodologia de construção do PE deve ser participativa e apropriada desde o primeiro momento pelo maior número possível 

de intervenientes, o processo foi centrado na auscultação da comunidade educativa.  

Assim, foram implicados neste processo os diferentes parceiros desta comunidade. A consulta a professores, pais, encarregados de educação, 

alunos, funcionários e parceiros, foi feita através da realização de sessões para os diferentes atores educativos, de acordo com dinâmicas 

motivadoras e participativas, que resultaram de formação Erasmus, foram referências e estratégias para a elaboração do presente documento. 

Foram ainda instrumentos de referência, no âmbito da avaliação interna, o OIRE, o anexo referente ao grau de consecução das metas 

contratualizadas com o Ministério da Educação expressas no Contrato de Autonomia e o documento de avaliação do projeto educativo cessante 

elaborado pelo conselho geral. 

Dando continuidade a esta metodologia participativa, estes referenciais foram analisados, discutidos e validadas as conclusões num grupo de 

trabalho constituído para o efeito. 
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Matriz 

SWOT 

  

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

 

 

Fatores Internos 
à Organização 

*Reconhecido compromisso com a qualidade educativa 
(projetos inovadores e dinâmicos, oportunidades dadas 
aos alunos, dinâmica do AEG, Interciclos, Oferta 
Complementar, AEC) 
* Instalações com tecnologias/Recursos tecnológicos 
*Articulação entre níveis educativos 
*Partilha, convívio e cooperação 
*Boa reputação e reconhecido prestígio regional da 
organização escolar 
* Desafios do sec. XXI estão projetados nas dinâmicas do 
AEG (autoavaliação, supervisão, ser europeus e cidadãos 
do Mundo) 
*Abertura da Escola à comunidade 
*Escola cuidadora/protetora 
 
  

*Infraestruturas insuficientes face às necessidades 
(espaço de convívio para alunos, salas/gabinetes de 
trabalho, espaços exteriores cobertos) 
* Fraca rentabilização dos recursos e espaços 
educativos existentes na escola (BE, Sala 12, sala 
Aprender+, Rádio Escola, …) 
*Disparidade entre as médias internas do 
agrupamento e as alcançadas nas provas de avaliação 
externa 
*Incapacidade/Resistência de os alunos de/em darem 
resposta aos desafios do sec. XXI (competências 
previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória) 
*Modernização/renovação/reorganização dos espaços 
físicos (salas de aula, anfiteatro,…) 
*Multiplicidade de funções docentes 
*Excesso de burocracia fruto das alterações 
legislativas 

 
 

 
Fatores Externos 

à organização  

*Reconhecimento de entidades/organizações externas 
face ao trabalho desenvolvido pelo AEG 
*Alargada rede de parcerias/protocolos com instituições 
e empresas concelhias e regionais 
*Proximidade da comunidade 
*Património natural e cultural facilitador da 
dinamização pedagógica e da implementação de 
projetos 

*Contexto sociocultural (baixa natalidade, 
envelhecimento da população, baixas expetativas face 
à escola, falta de interesse/responsabilidade/ 
colaboração de algumas famílias) 
* Bullying 
*Fraco reconhecimento da importância da educação/ 
aprendizagem 
*Baixas expetativas futuras   
*Deficitária capacitação parental de um número 
significativo de EE 
 
 

 Oportunidades Ameaças 
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Eixo Estratégico 1. AUTOAVALIAÇAO 

A. 
DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
A.1. Avaliar/monitorizar os 
padrões de qualidade da 
organização escolar, no 
sentido da sua 
sustentabilidade/melhoria 
 
 
A.2. Manter o processo de 
autoavaliação, numa 
perspetiva de 
sustentabilidade, 
ancorando nele os 
processos de ação de 
melhoria que que se 
perspetivarem 
 
 
A.3. Implementar um Plano 
de Ação Digital para 
potenciar as competências 
e habilidades digitais de 
docentes e discentes 
 
 
 
 
 
 
 

Inquirição CAF 
 
FRAMEWORK/Observatório 
Pedagógico 
 
 
 
Ciclo de avaliação da 
Biblioteca Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de docentes envolvidos no 
Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital 
(PADD) 
 
% de líderes e docentes 
convidados que respondem ao 
inquérito SELFIE 
 
% de discentes selecionados 
que respondem ao inquérito 
SELFIE 

Realizar uma inquirição CAF no 
período de vigência do PE 
 
Realizar uma FRAMEWORK no 
período de vigência do PE 
 
 
Realizar 1 ciclo de avaliação no 
período de vigência do PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de docentes envolvidos 
no Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital (PADD) 
 
100% dos líderes e docentes 
convidados, respondem ao 
inquérito SELFIE 
 
90% de discentes respondem ao 
inquérito SELFIE 
 
 

Questionários CAF 
 
Questionários Pedagógicos 
 
Planos de Ação de Melhoria 
 
 
MABE 
 
Plano de Melhoria 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital (PADD) 
 
 
Ferramenta SELFIE 
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 A.4. Envolver as estruturas 
pedagógicas na delineação, 
aplicação, monitorização e 
avaliação de Planos de 
Ação de Melhoria (PAM) 
 
 
A.5. Reforçar a articulação 
do processo de 
autoavaliação do AEG com 
os restantes processos de 
avaliação  

 
 
% de docentes e discentes que 
aumentaram a sua 
proficiência e utilização de 
recursos digitais 
 
Nº de ações formativas 
realizadas 
 
 
% de estruturas pedagógicas 
envolvidas nas ações de 
melhoria 
 
 
 
% de documentos estratégicos 
que espelham a articulação 
desenvolvida 

 
100% dos docentes e discentes 
a utilizarem recursos digitais 
 
 
 
Realização de, pelo menos, uma 
ação formativa por período 
 
 
 
100% das estruturas 
pedagógicas envolvidas 
 
 
 
 
100% dos documentos 
estratégicos articulados 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital (PADD) 
Tutores Digitais 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniões das equipas PAM 
 
Planos de Ação de Melhoria (PAM) 
 
 
 
Equipa de autoavaliação/Equipas 
PAM/Departamentos/BE/Equipas 
Educativas 

B. CONSISTÊNCIA  
E  

IMPACTO 

 B.1. Proceder à avaliação 
partilhada e reflexiva 
conjunta dos 
constrangimentos, 
prioridades e medidas 
implementadas nos vários 
documentos estratégicos 
do agrupamento 
 
 
 

Nº de reuniões realizadas para 
análise reflexiva dos 
documentos estratégicos do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 

1 reunião trimestral de 
docentes/ não docentes/alunos 
 
1 reunião anual com os 
EE/parceiros 
 
 
 
 
 
 

Realização de reuniões  
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B.2. Consolidar a análise do 
OIRE, enquanto 
instrumento facilitador de 
uma cultura reflexiva entre 
a comunidade docente, 
promovendo uma melhoria 
das práticas educativas e 
implementação das 
plataformas SAPIE e E360  

Nº de reuniões com inclusão 
da análise do OIRE e 
cruzamento das informações 
das plataformas SAPIE e E360 
 
 
 

1 reunião ordinária por período 
que inclua a análise dos dados 
 
 
 
 

OIRE 
 
Plataforma SAPIE 
 
Plataforma E360 
 
 
 

 

Eixo Estratégico 2. LIDERANÇA E GESTÃO 

 
 
 

C. LIDERANÇA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
C.1. Reforçar mecanismos 
de aproximação da Escola 
à comunidade 
 
 
 
 
 
 
C.2. Fomentar a 
participação ativa do 
agrupamento em 
projetos de intercâmbio, 
atividades de cariz 
cultural, desportivo e 
lúdico, que propiciem a 
salutar ocupação dos 
tempos livres, o reforço 
de uma identidade, o 

% de atividades inscritas em 
PAA realizadas em estreita 
cooperação com a comunidade 
 
 
 
 
 
 
% de alunos envolvidos nestes 
projetos/atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% das atividades inscritas em 
PAA realizadas em estreita 
cooperação com a comunidade 
 
 
 
 
 
 
100% dos alunos envolvidos, em 
pelo menos, 2 
projetos/atividades 
 
 
 
 
 
 
 

Rede concelhia de Bibliotecas 
Abertura da escola às atividades propostas 
por instituições da comunidade 
Rádio Escola 
Projeto Aprender+ 
Conselho Eco-Escolas 
Projeto EcoValor 
 
 
Erasmus+ (KA2, KA1) 
Projetos eTiwinning 
Desporto Escolar 
Escola UNESCO 
AEC 
AAAF 
Projeto Zéthoven 
Programa Eco-Escolas 
Parlamento dos Jovens 
Empreendedorismo Educativo (EMPRE) 
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alargamento dos 
horizontes civilizacionais 
dos alunos e promovam a 
qualidade das 
aprendizagens 
 
 
C.3. Promover o 
empowerment das 
estruturas de liderança 
intermédia 
  
 
 
 
C.4. Consolidar/ Alargar a 
rede de parcerias e 
protocolos estabelecidos 
 
 
C.5. Avaliar a eficácia dos 
projetos e parcerias na 
promoção da qualidade 
das aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
 
% das estruturas intermédias 
envolvidas nas tomadas de 
decisão 
 
 
 
 
 
% de parcerias/protocolos 
consolidados e estabelecidos 
 
 
 
% de projetos e parcerias 
avaliados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
100% das estruturas 
intermédias envolvidas 
 
 
 
 
 
 
100% das parcerias/protocolos 
consolidados e estabelecidos, 
sempre que possível 
 
 
100% de projetos e parcerias 
avaliados 

Programa CriAtividade 
 
 
 
 
 
 
Conselho de Coordenadores de 
Departamento 
Conselho de Diretores de Turma 
Equipas Educativas 
Conselho de Docentes 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva 
 
 
Protocolos/acordos de parcerias 
 
 
 
Projeto MAIA “Avaliar para Aprender, não 
Aprender para Avaliar” – sistema de 
avaliação e classificação do agrupamento 
Registo no processo individual dos alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 

D.1. Promover 
ativamente a 
concretização de soluções 
para dotar o 
Agrupamento dos 
espaços físicos e recursos 
necessários 
 

Nº de soluções encontradas 

para dar resposta às 

necessidades identificadas  

  

 

 

Modernização da sala de 

convívio para os alunos, 

construção de uma estrutura 

coberta de acesso ao ginásio e 

de um auditório 

 

Entendimento com parceiros e/ou com as 
entidades competentes 
 
Orçamento participativo 
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D. GESTÃO 

D.2. Manter/otimizar os 
processos de divulgação e 
comunicação interna e 
externa no respeito pelos 
princípios éticos e 
deontológicos 
 
 
 
 
 
 
 
D.3. Investir na 

valorização profissional, 

ajustando-a, sempre que 

possível, às competências 

individuais que importa 

desenvolver de acordo 

com as necessidades 

identificadas e as 

prioridades pedagógicas 

da organização 

Nº de recursos de divulgação e 

comunicação disponibilizados 

 

% da comunidade 

escolar/educativa satisfeita com 

os circuitos de divulgação e 

comunicação 

 

 

 

 

 

% de profissionais envolvidos 

em processos de formação 

profissional 

 

% de docentes envolvidos nas 

mobilidades previstas no PDE 

Dispor de, pelo menos, 5 

recursos de divulgação e 

comunicação 

 
70% da comunidade 
escolar/educativa satisfeita 
 
 
 
 
 
 
 
100% dos profissionais 
envolvidos 
 
 
100% dos docentes que 
manifestaram interesse 

Plataforma TEAMS 
Email institucional 
Página Web do AEG 
Página do Facebook 
Revista Página Aberta (formato digital) 
Rádio Escola 
GIAE 
Plataforma E360 
Circular informativa do Conselho Geral 
Minuta do Conselho Pedagógico 
Guiões informativos das reuniões de 
Conselho de DT 
 
 
Plano de Formação do AEG 
Plano de Formação do Centro de Formação 
Prof`Sor  
Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE) 
Plano Erasmus 
Sala virtual na Plataforma Teams 
Sessão anual formativa promovida pelo 
AEG 
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Eixo Estratégico 3. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

E. DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL 
E 

BEM-ESTAR  
DAS  

CRIANÇAS  
E  

DOS  
ALUNOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS AÇÃO ESTRATÉGICA 

E.1. Estimular a 
cidadania responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.2. Facilitar a 
integração dos alunos 
nos anos iniciais de ciclo 
e alunos que chegam 
pela 1ª vez ao AEG 
 
 
E.3. Promover o bem-
estar emocional das 
crianças e jovens 
 
 
 
 

% de estruturas/órgãos 
envolvidos em atividades 
promotoras de cidadania 
 
% de atividades/ações de cariz 
solidário 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de reuniões 
realizadas/período letivo entre 
DTG/DTT (1º ano), DTT/DT (5º 
ano) /DT/DT (7º ano) 
 
 
% de atividades/ações no 
âmbito da igualdade de género 
e não-discriminação 
 
 
 
 
 

100% das estruturas/órgãos 
envolvidos em atividades 
promotoras de cidadania 
 
10% de atividades/ações 
inscritas no PAA de cariz 
solidário 
 
 
 
 
 
 
 
Realização de 1 reunião/período 
letivo 
 
 
 
 
10% de atividades/ações, 
inscritas no PAA, no âmbito da 
igualdade de género e não-
discriminação 
 
 
 
 

Desenvolver iniciativas promotoras do 
combate ao bullying e outros 
comportamentos de risco:  
Plano Escola Sem Bullying. Escola Sem 
Violência.  
Líderes Digitais e Líderes Digitais Benjamins 
Plano de Mentoria 
Plano Estratégico de Educação para a 
Cidadania de Escola (EECE) 
Parlamento dos Jovens 
Escolas UNESCO 
Assembleia de Alunos 
Orientação escolar e profissional 
 
Reuniões de articulação 
Ações entre pares e grupo turma 
potenciadoras da integração 
Continuidade pedagógica 
 
Gabinete de Apoio ao Aluno 
Serviço de Psicologia e Orientação 
Plano Escola Sem Bullying. Escola Sem 
Violência. 
Projeto Percursos (A Ler+) 
Projeto Educação para a Saúde (PES) – 
Equipa da Saúde 
Atendimento ao aluno 
Programa de Desenvolvimento de 
Competências socio emocionais 
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E.4. Manter o apoio 
social aos alunos que 
dele careçam 

% de alunos com reforço 
alimentar 
 
 
% de alunos apoiados com 
recursos tecnológicos 

100% dos alunos referenciados 
com reforço alimentar e apoio 
financeiro em visitas de estudo 
 
100% dos alunos referenciados 
apoiados, em articulação com 
os parceiros 

Distribuição de pequeno-almoço e lanche 
 
Apoio financeiro nas visitas de estudo 
 
Concessão dos recursos tecnológicos 
necessários 

F. OFERTA EDUCATIVA  
E 

GESTÃO CURRICULAR 

F.1. Diversificar a oferta 
formativa curricular, 
tendo em consideração 
o perfil do público-alvo 
 
 
 
F.2. Manter/potenciar 
formas cooperativas de 
trabalho e práticas de 
articulação curricular 
(vertical e horizontal) 
promotoras de 
desenvolvimento 
pedagógico e 
organizacional 
 
F.3. Gerar práticas de 
articulação curricular 
que visem a 
desfragmentação 
disciplinar do currículo, 
contribuindo para a 
globalização do 
conhecimento e 
contexto 

Nº de ofertas formativas criadas 

 
 
 
 
 
 
% das disciplinas/áreas 
curriculares envolvidas na 
gestão curricular 
 
% de concretização das 
articulações planificadas 
 
 
 
 
Nº de sessões de trabalho 
realizadas por estrutura/equipa 
educativa  
 
 
 
 
 
 

Apresentação de, no mínimo, 
uma candidatura a ofertas 
formativas durante a vigência 
do PE  
 
 
 
75% das disciplinas/áreas 
curriculares envolvidas 
 
75% de concretização das 
articulações planificadas 
 
 
 
Realização integral do nº de 
sessões de trabalho previstas 
em função das 
estruturas/equipas educativas 
envolvidas, para a consecução 
de práticas de articulação 
curricular (planificações, 
aferição de critérios, elaboração 
de instrumentos, 
compatibilização de 
conteúdos…) 

Candidaturas a Planos de Inovação/Curso 
de Educação e Formação/Curso 
Profissional/Curso Básico de Música, de 
acordo com o perfil do público-alvo 
 
 
 
Sessões de trabalho semanais/quinzenais 
de equipas educativas 
 
Criação de equipas educativas no Teams  
 
Assembleia de docentes em salas virtuais 
no Teams 
 
Conselho Coordenadores de Departamento 
(CCD) 
 
Conselho de Diretores de Turma (CDT) 
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F.4. Fomentar a 
qualidade e inovação 
nas atividades 
pedagógicas e 
curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.5. Reforçar a 
coadjuvação entre 
docentes dos diferentes 
ciclos, no sentido de 
otimizar metodologias 
ativas e experimentais 
 
 
 
 
F.6. Valorizar a 
dimensão lúdica nas 
AAAF/AEC 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de projetos inovadores em 
desenvolvimento   
 
 
 
Nº de projetos criados 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de coadjuvações realizadas 
 
 
% de docentes envolvidos 
 
 
% de disciplinas envolvidas 
 
 
 
Nº de atividades dinamizadas 
na comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter/otimizar, pelo menos, 
três projetos de cariz inovador, 
promotores de aprendizagens 
diversificadas e enriquecedoras  
 
Desenvolver, pelo menos, um 
novo projeto por triénio 
 
 
 
 
 
 
Realizar, pelo menos, 2 por ano 
letivo 
 
10% de docentes envolvidos em 
coadjuvações 
 
Envolver, no mínimo, 2 
disciplinas/ciclos 
 
 
Realizar, pelo menos, 2 
atividades por período letivo na 
comunidade 
 
 
 
 
 
 

Integração curricular de atividades 
culturais, científicas, artísticas e 
desportivas:  
Programa CriAtividade 
Gavião na Grande Rota das Ciências (G2RC) 
Desporto Escolar 
Projeto “A Ler+” 
Erasmus + 
Projeto Interciclos 
Projeto Hypatiamat 
Aprender+ 
Plano Nacional das Artes 
 
Projeto Interciclos 
 
Coadjuvação a música e educação física no 
1º ciclo 
 
Coadjuvação nas áreas artísticas 
 
Coadjuvação a matemática 
 
 
Projeto pedagógico para as AAAF 
(construído pelas educadoras e pelas 
monitoras) 
Oficina do Brincar 
Supervisão pedagógica do DTG 
Criação de um regulamento das AAAF em 
parceria com a APEGAV 
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F.7. Investir, 
ininterruptamente, na 
valorização da dimensão 
artística e científica 
 
 
 
 
 
 

% de alunos envolvidos 
 
Nº de projetos 
regionais/nacionais/internacion
ais desenvolvidos/ano letivo 
 
Nº de visitas de estudo 
multidisciplinares/ano de 
escolaridade  
 

100% de alunos do AEG 
envolvidos 
 
Participação em, pelo menos, 1 
projeto por grupo/turma 
 
Realização de, pelo menos, 1 
visita de estudo 
multidisciplinares/ano de 
escolaridade 

Projeto G2RC 
Projeto Hypatiamat 
Concurso de Criatividade: “Giotto, és tu!” 
Programa CriAtividade 
Curso Básico Ensino da Música 
Projeto Inovador “Violinos” 
Erasmus+ (KA1, KA2, eTiwinning) 
Projeto Cultural de Escola 
Visitas de estudo multidisciplinares 
Projetos transversais no âmbito da EECE 
Visitas de estudo multidisciplinares 

 
 

G. ENSINO/ 
APRENDIZAGEM/ 

AVALIAÇÃO 

G.1. Manter os 
dispositivos de 
prevenção de 
abandono/desistência 
 
 
 
G.2. Promover a 
consciencialização dos 
PAIS/EE para o seu 
indispensável e urgente 
comprometimento na 
ação educativa, 
conjugando esforços 
com a instituição escolar 
de forma permanente  
 
 
 G.3. Promover práticas 
pedagógicas em 
articulação com as 
potencialidades e 

% de alunos em risco de 
abandono/desistência 
acompanhados  
  

 
 
% de EE nas reuniões realizadas 
por convocatória 
 
% de participação voluntária 
dos EE  
 
% de participação dos EE nas 
ações de parentalidade positiva 
 
 
 
 
Nº de atividades de âmbito 
curricular, inscritas no PCG/PCT 
e PAA, articuladas com o meio 
envolvente  

100% dos alunos em risco de 

abandono/desistência 

acompanhados  

 
 
100% dos EE nas reuniões 
realizadas por convocatória 
 
40% de participação voluntária 
dos EE  
 
50% de participação dos EE nas 
ações de parentalidade positiva  
 
 
 
 
 

No mínimo, 1 atividade por 

grupo/turma por período letivo  

 

Acompanhamento sistemático e de forma 
articulada envolvendo: DT; EMAEI; SPO; 
GIAA; CPCJ; CRIPS; CMG (psicologia); Apoio 
Tutorial Específico.  
 
 
Plano de Mentorias 
Ações de parentalidade positiva: 
Diálogos reflexivos em torno de dicas de 
parentalidade positiva nas assembleias de 
pais/EE 
Articulação do DT com os representantes 
dos pais 
Empowerment do DT para reforçar o papel 
dos representantes dos encarregados de 
educação e vice-versa 
 
 
Projeto G2RC 
Programa Eco-Escolas 
Projeto “A Ler+” 
Dia de Aulas ao Ar Livre 
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recursos do meio 
envolvente 
 
 
 
 
 G.4. Acompanhar o 
percurso escolar dos 
alunos, de forma 
contínua e sistemática, 
ao longo dos ciclos, 
numa lógica formativa e 
de intervenção precoce  
 
 
 
 
G.5. 
Reforçar/sistematizar 
práticas de avaliação 
formativa de regulação 
interativa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
% de DT a utilizarem as 
plataformas como suporte para 
o planeamento estratégico para 
intervenção na turma  
 
 
 
 
 
 
Nº de rubricas por unidade 
temática 
 
% de docentes a utilizarem as 3 
etapas de feedback 
 
 
 
Informar os encarregados de 
educação e os alunos em 2 
momentos de avaliação 
descritivos 
 
 

 

 

 

 

 

 
Totalidade de DT a usarem as 
plataformas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação de 1 rubrica, no 
mínimo, por unidade temática 
 
 
Totalidade dos docentes a 
utilizarem as 3 etapas de 
feedback (feed up, feedback, 
feed forward) 
 
Totalidade dos docentes a 
informarem os alunos e EE com 
regularidade 
 
 
 

PES no contexto local (dados concelhios) 
EECE - ligação ao meio local 
Projeto Cultural de Escola 
Sessões de campo no âmbito das várias 
áreas curriculares 
 
 
OIRE 
Plataforma SAPIE 
Plataforma E360  
 
 
 
 
 
 
 
Projeto de intervenção: MAIA “Avaliar para 
Aprender, não Aprender para Avaliar” – 
sistema de avaliação e classificação do 
agrupamento 
 
Reforço das metodologias de avaliação 
utilizadas no PE@D  
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G.6. Implementar um 
sistema classificatório 
uniforme 
 
 
G.7. Diversificar os 
instrumentos de recolha 
de informação 
(triangulação)  
 
 
 
G.8. Proporcionar a 
todos os alunos 
atividades de 
complemento curricular 
e de apoio às 
necessidades individuais 
diagnosticadas 
 
 
G.9. Rentabilizar, em 

prol de uma educação 

de qualidade, os 

espaços/recursos 

existentes 

 
 
G.10. Fomentar 

estratégias inovadoras 

de ensino e 

% de docentes que utilizaram 
um sistema classificatório 
uniforme 
 
 
Nº de documentos de recolha 
de informação diversificados 
 
 
  
 
 
% de alunos identificados que 
beneficiam de apoio e/ou 
atividades de complemento 
curricular  
 
 
 
 
 
% de solicitações/utilizações dos 
espaços/recursos 
 
 
 
 
 
 

Nº de cenários de 

aprendizagem/DAC por período 

letivo 

Totalidade dos docentes a 
utilizarem um sistema 
classificatório uniforme  
 
 
Aplicar, no mínimo, 2 
documentos de recolha 
diferentes, no decorrer de cada 
período letivo 
 
 
 
100% dos alunos identificados 
com acesso às estruturas 
pedagógicas de apoio e/ou 
atividades de complemento 
curricular 
 
 
 
 
100% de utilizadores da 
comunidade escolar 
  
 
 
 
 
 
Construir, pelo menos, 1 
cenário de aprendizagem/DAC 
por período letivo 
 

 
 
Projeto MAIA “Avaliar para Aprender, não 
Aprender para Avaliar” – sistema de 
avaliação e classificação do agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio ao estudo 
 
Clubes 
 
Projetos 
 
 
 
Biblioteca Escolar (BE) 
Sala 12 
Sala Aprender+ 
Nota: Operacionalização de um 
instrumento de registo /Agenda de 
utilização 
 

 

 

Metodologia STEAM (ex: G2RC) 

Metodologia de Projeto (ex: EMPRE) 
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aprendizagem 

orientadas para o 

sucesso (implementação 

de estratégias 

diversificadas)   

 

Nº de partilhas de estratégias 

inovadoras 

 

 
A equipa educativa, partilhar, 
pelo menos, 1 vez/período, uma 
estratégia inovadora em cada 
área de saber 

Metodologia PBL ou metodologia baseada 

em problemas, metodologia de resolução 

de problemas, criatividade, tomada de 

decisões, gestão de projetos e 

comunicação (ex: Programa CriAtividade) 

Cenários de Aprendizagem (construídos em 

articulação curricular horizontal e vertical) 

 DAC - Domínios de Autonomia Curricular 

H. PLANIFICAÇÃO 
E  

ACOMPANHAMENTO  
DAS  

PRÁTICAS  
EDUCATIVA 

 E  
LETIVA 

H.1. Aperfeiçoar os 
mecanismos de 
autorregulação e de 
regulação que 
potenciem o 
desenvolvimento 
profissional  
 
 
 
H.2. Intensificar formas 
de colaboração 
sistemática ao nível das 
equipas educativas e 
inter e intra 
departamental, da 
planificação e 
desenvolvimento da 
atividade letiva 

Nº de reflexões nas equipas 

educativas e nos 

departamentos 

 

Nº de docentes envolvidos 

 

 

Nº de momentos de supervisão 

realizados 

Nº de ações de disseminação de 
boas práticas realizadas 
 
 
Nº de partilhas de práticas 

científico-pedagógicas 

relevantes 

 
 

1 reflexão, por período, por 
cada docente envolvido 
 
Totalidade de docentes 
envolvidos 
 
 
Realizar, pelo menos, 1 
momento de supervisão por 
período 
Totalidade de docentes 
envolvidos em práticas 
colaborativas  
 
Realizar, anualmente, uma ação 
de disseminação de boas 
práticas, direcionada aos 
docentes, sobre práticas 
pedagógicas inovadoras 
 

Supervisão pedagógica entre pares, 
supervisão horizontal baseada no Plano 
Estratégico 20/21: “Da supervisão à 
colaboração” 
 
 Supervisão pelo coordenador de 
departamento e pelo diretor de turma 
 
 
Sala de aula virtual no Teams 
 
 
 
Disseminação de boas práticas: 
Fórum/Ginásio/Laboratório/Workshop 
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Eixo Estratégico 4. RESULTADOS 

I. ACADÉMICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
I.1. Promover a qualidade 
do sucesso, através do 
aprofundamento de 
saberes científicos, 
literários, linguísticos, 
experimentais, 
tecnológicos e artísticos 
 
 
 
 
 
I.2. Consolidar práticas 
que promovam a 
equidade, inclusão e 
excelência 
 
 
 
 
 
 
 
I.3. Minorar a disparidade 
entre as médias internas 
do Agrupamento e as 
alcançadas nas provas de 
avaliação externa 

% de alunos do AEG que conclui 
cada ciclo/percurso formativo 
no tempo previsto para 
conclusão 

% de alunos que obtiveram 
menção superior a suficiente ou 
níveis superiores a 3 e 13 
valores, no final do ano letivo 

 

 
% de alunos com RTP/PEI/PIT 
transitados/aprovados, no final 
de cada ano letivo 
 
 % de alunos de contextos 
socioeconómicos 
desfavorecidos e de grupos 
culturalmente diferenciados, no 
final de cada ano letivo 
 
 
Diferença registada entre a 
média da avaliação sumativa 
interna e a média da avaliação 
sumativa externa 

Garantir que, pelo menos, 80 % 
dos alunos concluam os 
ciclos/percurso formativo no 
tempo previsto para conclusão 

Aumentar até 5%/ano a média 
de qualidade em todos os níveis 
de ensino 

 
 
 
Garantir que 100% dos alunos 
com RTP/PEI/PIT 
transitem/sejam aprovados 
 
 
Garantir que 98% dos alunos 
transitados/aprovados  
 
 
 
 
 
Diferença inferior a 10% 

OIRE 
Plataforma SAPIE 
Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital (PADD) 
Reforço dos apoios individualizados no 1º e 
2º anos  
Programa de Mentorias entre pares  
Bolsa de professores tutores 
 
 
 
EMAEI 
ELI 
CRIPS 
Estabelecimento de parcerias com a 
comunidade 
Apoio Tutorial Específico 
 
 
 
 
 
Apoios individualizados em todos os ciclos 
de ensino 
Coadjuvações docentes 
Programa de Mentoria 
Oficinas de Saberes 
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J. SOCIAIS 
 

J.1. Incentivar a 
participação dos 
discentes na vida da 
escola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.2. Sensibilizar para o 
cumprimento das regras 
e disciplina constantes no 
Regulamento Interno e 
Estatuto do Aluno 
 
 
 
J.3. Acompanhar o 
percurso dos alunos pós 
ensino básico  

% de crianças e alunos que 
participam em 
atividades/projetos de 
formação pessoal e cidadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de ocorrências com aplicação 
de medidas disciplinares 
corretivas e/ou sancionatórias 
 
 
 
 
 
Observatório Interno com 
informações relativas ao 
percurso dos alunos pós ensino 
básico 

70% de crianças e alunos a 
participarem em iniciativas da 
escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% de alunos sem medidas 
disciplinares corretivas e/ou 
sancionatórias 
 
 
 
 
 
Criar um dispositivo de 
acompanhamento do percurso 
dos alunos pós ensino básico 

Parlamento dos Jovens (listas e Comissão 
Eleitoral Escolar) 
EECE 
PCE 
Orçamento participativo 
Conselho Geral 
Equipa de Autoavaliação (Equipa alargada 
e PAM) 
Equipa da Saúde 
Conselho Eco-Escolas 
Assembleias de delegados e subdelegados 
Assembleia de escola 
 
Atendimento ao aluno 
Elaboração de um documento com normas 
e código de conduta, assim como as 
medidas a aplicar perante determinados 
comportamentos e uniformização de 
critérios do tratamento dos incidentes 
disciplinares 
 
 
Equipa de Autoavaliação 

L. RECONHECIMENTO 

DA 
 COMUNIDADE 

L.1. Valorizar os 
resultados meritórios 
através dos Quadros de 
Honra e de Valores e 
Prémios de Mérito 
 
 
 

% de alunos que integram 

anualmente o Quadro de Honra 

Nº de alunos que integram, 

anualmente, o Quadro de 

Valores 

 

 

Mínimo de 10% dos alunos a 

integrar o Quadro de Honra 

 

Pelo menos 2 alunos por nível 

educativo a integrar o Quadro 

de Valores 

 

Estabelecimento de parcerias com a 
APEGAV, Município e Empresas 
Quadro de Honra 
Quadro de Valores 
Prémios de Mérito 
Cerimónia anual para entrega dos diploma 
e prémios 
Divulgação à comunidade educativa 



Projeto Educativo 2019/2022 
 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

 
64 

 
 
 
 
L.2. Valorizar e 
reconhecer os alunos 
mentores 
 
 
 
 
 
 
 
L.3. Aferir o grau de 
satisfação da comunidade 
relativamente à 
organização escolar 
 
 
 
L.4. Sustentar a 
participação da escola na 
comunidade envolvente  
 

Nº de alunos que, anualmente, 
recebem o Prémio de Mérito 
 
 
Nº de alunos que, 
voluntariamente, integram o 
Plano de Mentoria 
 
 
 
 
 
 
 
% de elementos da comunidade 
satisfeitos com a organização 
escolar 
 
 
 
 
Nº de iniciativas em que a 
escola está envolvida  

Pelo menos, 1 aluno que, 
anualmente, recebe o Prémio 
de Mérito 
 
Bolsa de mentores com um nº 
mínimo de 10 alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
85% de elementos da 
comunidade satisfeitos 
 
 
 
 
 
Participar em, pelo menos, 5 
iniciativas locais 

 
 
 
 
Passaporte do aluno mentor 
Desafio “Mentor(es) do mês” 
Kit do Mentor 
Reconhecimento na avaliação em 
Cidadania e Desenvolvimento 
Integração no Quadro de Valores 
Supervisão e monitorização pelo 
coordenador de DT 
 
 
Continuar a implementar dispositivos de 
auscultação da comunidade (ex. inquirição 
CAF e MABE) 
 
 
 
Participação em iniciativas de âmbito local 
(ex. Mercado de Natal; Feira de 
Gastronomia, Artesanato e Atividades 
Económicas; Mês da Prevenção de Maus-
Tratos na Infância - CPCJ; Dia Municipal 
para a Igualdade de Género e Erradicação 
da Pobreza) 
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Monitorização e avaliação 

 

O modelo de monitorização a seguir pelo agrupamento, com vista a acompanhar/avaliar o grau de consecução dos objetivos estratégicos, o 

alcance das metas e a eficácia da operacionalização das estratégias delineadas, pressupõe um processo reflexivo anual, participado pelos 

diferentes órgãos de gestão, com base em instrumentos de monitorização/avaliativos elaborados sistemática e regularmente, de acordo com o 

quadro-resumo que se segue. 

 

Responsáveis pela 

monitorização e/ou avaliação 

Instrumentos de monitorização e/ou 

avaliação 

Responsáveis pela 

elaboração 
Calendarização 

Diretor 

Conselho Pedagógico (CP) 

Conselho Geral (CG) 

Relatórios de: 

Plano Anual de Atividades (PAA); 

 

Comissão de 

Acompanhamento do PAA 

 

Relatório trimestral 

Relatório final 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Conselho Geral 

Observatório Interno dos Resultados Escolares 

(OIRE) 
Núcleo do Observatório 

Relatório no início de cada 

período letivo 

Diretor 

Conselho Pedagógico 
Relatório de Plano de Formação Conselho Pedagógico Relatório entregue em julho 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Relatórios de estruturas educativas, projetos e 

grupos de trabalho 

Avaliação dos Planos de Atividades 

Coordenadores 

Responsáveis 
Relatórios entregues em julho 

Conselho Geral 
Relatórios de gestão (contas de gerência, 

proposta de orçamento e execução) 

Diretor 

Conselho Administrativo 

Relatórios entregues em 

dezembro e em julho 

Conselho Pedagógico 

Conselho Geral 
Relatório Equipa de Avaliação Interna Equipa de Avaliação Interna Relatório entregue em julho 
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Esta cultura de acompanhamento e avaliação regular da nossa atividade possibilita a introdução de eventuais reajustes decorrentes da evolução 

do contexto, concorrendo para o planeamento fundamentado e sustentado das futuras ações a desenvolver. 

Pretende-se que este processo contínuo de planeamento, monitorização, avaliação e retroação ultrapasse as fronteiras da mera formalidade e 

se assuma como um processo dinâmico de ativa participação/mobilização/enriquecimento de todos os atores nele implicados, contribuindo para 

o reforço da identidade da instituição. 

Comunicação e divulgação 

 

O projeto educativo constitui um documento estratégico estruturante dos planos operacionais de curto prazo. Enquanto referente interno, 

constitui o ponto de partida e é orientador de toda a dinâmica do agrupamento. Por conseguinte, para a sua operacionalização e concretização 

urge implementar a sua ampla discussão e divulgação, determinante no processo de envolvimento da comunidade educativa.  

Os órgãos de gestão e de administração do agrupamento, assim como as estruturas de orientação educativa, deverão divulgar as metas, as 

estratégias, os níveis de atuação consignados no PE junto de todos os intervenientes no processo educativo, de modo a que estes possam integrar 

na sua prática os pressupostos deste instrumento orientador da vida do agrupamento.   

A divulgação deste PE será feita após a aprovação em Conselho Geral e poderá ser consultado nas Plataformas digitais do agrupamento e na 

página web (www.agrupamentoverticalgaviao.pt). 

 Igualmente importante ser disponibilizado em suporte papel, nos seguintes locais:   

Direção e Biblioteca Escolar (para consulta interna)  

Serviços de administração escolar (para consulta no plano externo). 

 

 

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/
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“Quem escolheu ser professor, escolheu a mais impossível, mas também a mais 

necessária, de todas as profissões. E sabe que não vale a pena acreditar que podemos 

tudo, que podemos tudo transformar. Não podemos. Mas podemos alguma coisa. E esta 

alguma coisa é, muitas vezes, a “coisa decisiva” na vida das nossas crianças e dos nossos 

jovens. “ 

Nóvoa, 2007 

 

 


