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    Rio Maior, 21 de julho de 2021 

Projeto Educativo  

"Juntos vamos 
construir o futuro" 

Trabalho, esforço, 
empenho e 

dedicação serão as 
chaves para o 

sucesso do 
Agrupamento 
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“Na minha juventude antes de ter saído 
da casa de meus pais disposto a viajar 

eu conhecia já o rebentar do mar 
das páginas dos livros que tinha lido 

(…) 
e tudo era possível era só querer.” 

Ruy Belo 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O Projeto Educativo (PE), de acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 

constitui-se como um instrumento basilar na gestão e autonomia, de índole pedagógico-       

-organizacional, que “… consagra a orientação educativa do Agrupamento, (…) no qual se 

explicitam princípios, valores, metas e estratégias segundo os quais o Agrupamento de 

Escolas se propõe cumprir a sua função educativa” (artigo 9.º, alínea a). 

Este documento é o resultado da reflexão e análise dos diversos intervenientes da 

comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal (AEMS). Tem como 

enquadramento toda a legislação e documentos orientadores nacionais, nomeadamente, o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais, os 

Decretos-Lei n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania e será sustentado pelo Regulamento Interno, pelo Plano de Ação Estratégica, pelo 

Plano Anual de Atividades e pela Carta Educativa do Município de Rio Maior, entre outros. 

  Pretende-se que seja o ponto de partida para a consolidação do trabalho 

desenvolvido no AEMS e para a afirmação da identidade de cultura de escola, construída a 

partir da riqueza da diversidade das quatro unidades orgânicas que o constituem: Escola 

Básica Marinhas do Sal, Escola Básica Latino Coelho, Escola Básica de Alcobertas e Escola 

Básica de Santo António (Fráguas).   

   

O NOME DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHAS DO SAL 

  

As Salinas de Rio Maior, para além de serem um destino muito sui generis, é dos locais 

mais antigos e atualmente o único em Portugal onde se extrai sal-gema num sistema de 

exploração a céu aberto com talhos. A sua beleza natural, a forma artesanal de trabalhar o 

sal e o harmonioso conjunto de casinhas rústicas de madeira fazem deste local um 

importante ponto de interesse turístico. 
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É neste enquadramento de grande relevância para os habitantes da cidade de Rio 

Maior que se revela o nome do nosso Agrupamento. 

 

MISSÃO E VISÃO 
 

 «Juntos Vamos construir o futuro» é o lema e o desafio que enforma este projeto e 

que anima o AEMS. 

 

  Missão - O sucesso educativo dos alunos é a demanda superior do AEMS alicerçada na 

qualidade, no rigor, no empenho e na dedicação de todos os seus profissionais.  

De acordo com os referenciais do ensino em Portugal, a missão do AEMS consiste em 

responder às necessidades educativas dos alunos que se matriculam nas suas escolas, desde 

a educação pré-escolar ao 9ºano. Valorizam-se as dimensões humanista, científica, artística, 

desportiva, tecnológica, a educação inclusiva, a educação para a cidadania, a educação para 

a saúde, bem-estar e ambiente e a inovação pedagógica. É ainda missão do AEMS promover o 

desenvolvimento profissional dos seus recursos humanos e contribuir para o desenvolvimento 

da comunidade em que se insere. 

Visão - O AEMS deve trabalhar na formação integral dos alunos, procurando ser uma 

referência de excelência na educação a nível local, reconhecido por toda a comunidade 

educativa. Deve proporcionar aos seus alunos um acolhimento simpático nas suas instalações 

escolares e, desta forma, contribuir para a sua felicidade. 
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Linhas de inspiração do Projeto Educativo (PE): 

Profissionalismo – o AEMS dispõe de um conjunto de profissionais competentes e 

altamente preparados e motivados para um desempenho de excelência. 

 Valores - numa sociedade que vive momentos conturbados, o trabalho da Escola sobre 

os valores é fundamental para a formação de cidadãos íntegros e respeitadores. 

Inclusão – princípio que fundamenta o direito ao acesso e à participação de modo 

pleno e efetivo nos contextos educativos de todos: alunos, recursos humanos do AEMS e 

famílias. 

 Formação - a formação de alunos conscientes e empenhados no seu percurso escolar, 

seja para o prosseguimento de estudos, seja numa opção profissionalizante, deve estar 

enraizada na transmissão de valores, nomeadamente, o respeito, a liberdade, a 

solidariedade, a partilha, a tolerância, a harmonia, a iniciativa, a responsabilidade e um 

desempenho excelência. 

 Parcerias - o AEMS assume-se como parceiro privilegiado das forças vivas da região, 

nas diversas vertentes da nossa sociedade, nomeadamente em termos autárquicos, com 

instituições de índole social e cultural e com tecido empresarial. Tem como parceiro 

privilegiado a Câmara Municipal de Rio Maior com o objetivo principal de dotar as nossas 

escolas de instalações dignas que, em consonância com os objetivos da Carta Educativa do 

Município de Rio Maior, viabilizem um ensino de excelência. 

 Rigor - os profissionais do AEMS elegem o trabalho de qualidade, científica e 

pedagogicamente contínuo, no sentido do sucesso educativo dos seus alunos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

Rio Maior é uma cidade com cerca de 8 000 habitantes, pertencente ao Distrito de 

Santarém. É sede de um concelho com 272,76 km² e 20 360 habitantes, subdividido em 

10 freguesias. (fonte: https://www.pordata.pt/Municipios) 

O concelho é limitado a norte pelo concelho de Porto de Mós, a nordeste pelo 

concelho de Santarém, a sul pelo concelho de Azambuja, a oeste pelos concelhos 

do Cadaval e Caldas da Rainha e a noroeste por Alcobaça.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://www.pordata.pt/Municipios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_M%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azambuja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Portugal)
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Em relação às acessibilidades, o concelho é atravessado por três grandes eixos 

rodoviários a A15, o IC2 e a EN114 e, ainda, por diversas vias nacionais e municipais 

estruturantes no território e ligações aos concelhos limítrofes. 

Destacam-se, como pontos de interesse no concelho de Rio Maior, as Salinas de sal-    

-gema de Marinhas do Sal, a Vila Romana de Rio Maior, a Anta em Alcobertas, o Complexo 

Mineiro do Espadanal, as Grutas da Senhora da Luz, a Igreja da Misericórdia e o Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros que integra algumas áreas do concelho. 

Rio Maior intitula-se a Cidade do Desporto, dada a forte aposta em instalações 

desportivas, possuindo um bem equipado parque desportivo, do qual faz parte o Centro de 

Estágios e Alto Rendimento, o Estádio Municipal com pista de atletismo e a Piscina Olímpica. 

De salientar, também, as zonas de indústria, armazenagem, comércio e logística 

localizadas na zona envolvente de Rio Maior com grande expressão no território nacional. O 

Parque de Negócios de Rio Maior é o primeiro do género em Portugal, sendo uma grande 

aposta do concelho em termos de desenvolvimento e de emprego para a região. 

A atividade turística no concelho está quase sempre associada às Salinas, localizadas a 

2Km da cidade, onde a exploração de sal ainda é feita em moldes tradicionais, ou às feiras, 

a Feira Nacional da Cebola realizada em setembro e a Feira das Tasquinhas, em março. 

 

 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

Na origem do atual AEMS está a EB123 de Rio Maior (atual escola sede) inaugurada no 

ano letivo 1994/95. Com a inovação, à época, devido aos três ciclos do Ensino Básico 

funcionarem no mesmo edifício escolar, iniciou-se assim em Rio Maior a integração e a 

articulação entre os diferentes ciclos do ensino básico.  

Em 2003/2004, foi criado o Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, que agrupou a 

EB123 a algumas escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de infância do concelho.  

Em 2007/2008, com a extinção do Agrupamento Horizontal de Alcobertas, o 

Agrupamento integra os estabelecimentos desta freguesia alargando a sua área de influência 

e número de estabelecimentos escolares.  

Em 2009/2010, inauguram-se as EB de Alcobertas e EB Latino Coelho e, em 

2014/2015, a EB de Santo António, em Fráguas.  
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OFERTA EDUCATIVA 

 

O AEMS distingue-se no panorama educativo local pelo conjunto de projetos que o 

diferenciam e que dão grande abrangência à sua oferta educativa. Estes projetos permitem 

ao Agrupamento formar jovens preparados para enfrentar os desafios futuros e, 

simultaneamente, detentores de uma sólida formação em termos de valores sociais. 

Somos um Agrupamento que promove o ensino das artes: o ensino articulado da 

música é uma das nossas mais-valias. Atualmente, temos uma turma em cada ano de 

escolaridade que frequenta esta oferta formativa. Esta oferta educativa será mantida nos 

próximos anos letivos. Este projeto funciona em parceria com a Academia de Música de 

Alcobaça, com o suporte financeiro da Câmara Municipal de Rio Maior no 5ºano de 

escolaridade e do Ministério da Educação nos restantes anos letivos. O ensino das artes 

desenvolve-se também através da oferta das disciplinas de oferta complementar de Dança 

no 1ºe 2ºano do 1.º ciclo, da Expressão Dramática no 2.º ciclo e da Música, no 7.º ano. 

O Agrupamento tem como oferta complementar para o 3.º e 4.º anos, Programação; 

para o 5.º e 6.º anos, Expressão Dramática; Música para o 7.º ano, Gestão da Casa para o 8.º 

ano e Empreendedorismo para 9.º ano.  

De forma a promover a aprendizagem através do trabalho na metodologia de projeto, 

foi criada a Área Curricular Não Disciplinar de Aprendizagem Ativa (AA), onde se promove o 

desenvolvimento de Domínios de Autonomia Curricular (DAC). Esta oferta é transversal a 

todos os ciclos e foi criada com o intuito de colocar o aluno no centro da construção de 

sólidas competências para a vida. A metodologia é desenvolvida de forma colaborativa entre 

docentes das diversas disciplinas, usando diferentes recursos digitais e novas metodologias 

de ensino. A preparação/planificação da atividade desenvolvida em AA é realizada nas 

reuniões das equipas pedagógicas (REP) que decorrem semanalmente. 

Somos um agrupamento de cariz europeu com vários projetos Erasmus+ de parcerias 

entre escolas e de formação de recursos humanos em execução. Os projetos de parcerias 

entre escolas europeias permitem-nos partilhar experiências educativas e estão a contribuir 

decisivamente para a melhoria da qualidade do ensino ministrada no AEMS e o projeto de 

formação, tem permitido a muitos profissionais a realização de formação, no estrangeiro, 

contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de ensino, através das 

competências adquiridas, muitas delas relacionadas com práticas educativas inovadoras. 
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O AEMS está também envolvido noutros projetos, nomeadamente no Programa Eco-

Escolas, Aprendizagens para a Vida, Saúde Escolar, Matemática +, Programação, Etwinning, 

Scientix, STEM Alliance, Assess Learning e projeto piloto dos manuais escolares digitais. 

Oferecemos igualmente uma grande diversidade de clubes que contribuem para a 

formação integral dos nossos alunos.  

Os nossos clubes são os seguintes: 

- Clube Europeu, Clube dos Cadetes do Mar e do Exército, Clube da Música, Clube 

EcoArtes, Clube do Desporto Escolar, Clube da Robótica e Informática, Clube de Dança, 

Clube de Artes Decorativas, o Clube de Leitura, o Clube Ciência Viva, Clube de Cinema, 

Clube de Música e Clube TV Marinhas. 

Dispomos de quatro Bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, com 

atividades regulares de promoção da leitura e de apoio ao desenvolvimento curricular, com 

um vasto acervo documental atualizado e adaptado ao seu público-alvo, com mais de 12 000 

documentos. 

Realizamos regularmente atividades com os nossos alunos envolvendo as empresas 

Nobre Alimentação, Sibelco SA, Planície Verde e Loja do Sal, com quem mantemos sólidas 

parcerias. 

Temos ainda parcerias com o Centro de Educação Especial “O Ninho”, a Junta de 

Freguesia de Rio Maior, a Junta de Freguesia de Alcobertas, a Junta de Freguesia de 

Fráguas, o Instituto Politécnico de Santarém, a Biblioteca Municipal de Rio Maior, a Escola 

Profissional de Rio Maior, o Núcleo Empresarial de Santarém, o Centro de Negócios e 

Inovação de Rio Maior, a Cooperativa Terra Chã, a Escola Superior de Desporto, a Escola 

Superior de Educação de Santarém, entre outros. 

ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  
 

Efetuada a análise da organização, definem-se agora as grandes linhas estratégicas – 

conjunto de decisões institucionais estratégicas que pretendem abordar os problemas 

detetados e manter o caráter identitário do Agrupamento. São respostas-chave, coerentes 

com a missão do Agrupamento e visão futura, que pretendem promover mudanças, 

melhorias e inovações em toda a organização.  
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Lema: Juntos vamos construir o futuro 
   

Esquema da organização

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Definem-se como eixos estratégicos estruturantes do funcionamento do AEMS: 

A- Promoção do sucesso escolar 

B – Promoção da educação para os valores 

C – Integração na comunidade 

D – Qualidade e inovação das práticas educativas 

E – Promoção da inclusão e equidade no ensino 

F – Liderança 

 

 

 

 

 

 

 

Missão/Visão 

Resultados 

Valores 

Prestação 
de serviços  

Liderança 

gestão 
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MAPA ESTRATÉGICO 

A - PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

 A.1. Melhorar o 
sucesso escolar. 

A.1.1. Melhorar o 
desempenho na 
avaliação externa; 
 
A.1.2. Manter a taxa 
de abandono a um 
nível residual;  
 
A.1.3. Melhorar os 
níveis de sucesso 
pleno dos alunos na 
avaliação interna; 
 
A.1.4. Reduzir os 
níveis de insucesso 
nas diferentes 
disciplinas; 
 
 
A.1.5. Desenvolver o 
plano de supervisão 
pedagógica; 
 
A.1.6. Melhorar os 
níveis de assiduidade 
e pontualidade; 
 
 
 

- Continuidade  
do projeto 
Matemática+; 
 
- Implementação de 
apoios às disciplinas 
que revelem maior 
índice de insucesso, nos 
três ciclos de 
escolaridade; 
 

- Rentabilização do 
apoio psicopedagógico;  
 
-Tutoria para alunos em 
risco de exclusão ou 
que revelem falta de 
acompanhamento/apoio 
para melhoria do 
desempenho;  
 
- Realização de 
momentos de partilha 
de boas práticas 
pedagógicas;  
 
- Promoção da prática 
regular de atividade 
física; 
 
 
- Promoção da 
articulação 
interdisciplinar entre 
grupos e ciclos; 
 
- Implementação de 
mecanismos eficazes de 
responsabilização dos 
Encarregados de 
Educação; 
 
 
- Implementação de 
aulas de Português para 
alunos de português 
língua não materna 
(PLNM) e alunos de 
origem dos PALOP; 
 
 
- Implementação de 

- Taxa de sucesso 
nas provas finais; 
 
- Taxa de sucesso 
nas provas de 
aferição; 
 
- Desvio entre a 
avaliação interna 
e externa; 
 
- Desvio entre as 
avaliações 
externas da 
escola e os 
índices nacionais;  
 
- Média dos níveis 
obtidos nas 
provas finais; 
 
-Taxas de sucesso 
da avaliação 
interna; 
 
- Taxa de sucesso 
pleno; 
 
- Número de 
reuniões para 
articulação entre 
grupos e ciclos; 
 
- Percentagem de 
alunos que 
passaram a ter 
uma prática 
desportiva 
regular; 
 
- Atribuição de 
tempo de apoio 
semanal, nas 
aulas de 
educação física, 
para alunos com 
dificuldades 
motoras; 
 
- Número de 
marcação de 
faltas por 

- Relatórios internos; 
 
- Publicação dos 
Resultados do IAVE; 
 
- Pautas de final de 
período; 
 
- Atas de Conselho de 
Turma (CT); 
 
-DT03; 
 
- Programa E360 
(dados estatísticos e 
outros registos); 
 
- Grelha de registo 
supervisão 
pedagógica; 
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Tutorias para os alunos 
com problemas de 
integração e falta de 
motivação para as 
atividades escolares. 

pontualidade e 
assiduidade; 
 
- Número de 
alunos com aulas 
de apoio para 
reforço da língua 
portuguesa. 

A.2. 
Desenvolver as 
competências 
da leitura e da 
escrita em 
língua 
portuguesa 
como suporte 
das demais 
aprendizagens. 

A.2.1. Melhorar os 
níveis de 
competência da 
leitura e da escrita; 
 
A.2.2. Aumentar a 
participação dos 
alunos em atividades 
de promoção da 
leitura e da escrita. 
 

- Sinalização precoce 
das dificuldades de 
leitura, oralidade e de 
escrita, seguida de 
medidas de apoio 
adequadas; 
 
- Definir um tempo 
semanal destinada à 
leitura e/ou produção 
escrita para todos os 
alunos na disciplina de 
Português; 
 
- Continuidade do clube 
de leitura no 2º ciclo e 
alargamento ao 3º 
ciclo;  
 
- Organização / adesão 
a concursos e outras 
atividades de promoção 
da leitura e da escrita; 
 
- Utilização da 
biblioteca como espaço 
privilegiado para o 
desenvolvimento de 
atividades promotoras 
da leitura e da escrita. 
 

-Número de 
alunos com 
avaliação 
insatisfatória ao 
nível da leitura e 
da escrita; 
  
-Número de 
atividades de 
promoção da 
leitura e da 
escrita e de 
alunos 
participantes; 
 
- Número de 
alunos a 
frequentar 
os clubes de 
leitura;  
 
- Número de 
requisições para 
promover a 
leitura; 

- Registos fornecidos 
pelo conselho de 
turma/departamento;  
 
 
-Relatórios; 
 
- Plano Anual de 
atividades; 
 
-Estatística da 
Biblioteca. 

 
 
 

B – PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA OS VALORES 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

B.1. Promover 
comportamentos 
e atitudes 
adequados. 

B.1.1. Reduzir o nº de 
ocorrências 
disciplinares; 
 
B.1.2. Aumentar o nº de 
turmas cuja avaliação do 
comportamento é 
considerado Bom/ Muito 
Bom pelo conselho de 
turma (CT) e professor 
titular de turma, no 1º 
ciclo. 
 

- Envolvimento dos 
encarregados de 
educação na resolução 
de situações 
problemáticas; 
 
- Divulgação e aplicação 
do código de conduta; 
 
- Criação de um 
gabinete de mediação 
de conflitos; 
 
- Inclusão no PAA de 

- Número de 
contactos 
estabelecidos com 
os Encarregados de 
Educação (EE) 
 
-Número de 
participações 
disciplinares 
registadas  
 
- Número de 
medidas corretivas 
e/ ou 

- Registo das 
participações 
efetuadas  
Registo dos 
contactos com 
os EE, 
efetuados 
pelos 
professores 
DT/titulares 
de turma  
- Projeto 
Curricular de 
Turma 
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atividades promotoras 
de comportamentos 
adequados; 
 
- Formação para pessoal 
docente, não docente e 
encarregados de 
educação 
 no domínio da gestão 
de conflitos;  
 
- Implementação do 
programa de mentoria. 

sancionatórias; 
 
- Número de 
atividades 
promotoras de 
comportamentos 
adequados; 
 
-Número de alunos 
encaminhados para 
o gabinete de 
conflitos; 
 
- Número de alunos 
que aderiram ao 
programa de 
mentoria. 

(PCT)/Projeto 
Curricular de 
Grupo (PCG)  
 
- Atas de CT. 

B.2. Promover a 
educação para o 
exercício de uma 
cidadania ativa. 

B.2.1. Aumentar a 
adesão dos alunos em 
iniciativas e campanhas 
de cariz social, 
ambiental, humanitário 
e cultural; 
 
B.2. Aumentar, 
anualmente, as ações de 
participação 
democrática; 
 
B.2.2. Aumentar as 
atividades promotoras 
de uma vida saudável;  
 
B.2.3. Aumentar o 
número de alunos 
envolvidos em ações 
promotoras do 
desenvolvimento 
sustentável; 
 
B.2.4. Aumentar o 
número de sessões de 
sensibilização para pais 
e encarregados de 
educação. 

- Dinamização de 
campanhas de 
solidariedade e de 
educação ambiental; 
 
- Realização de visitas 
de estudo/ saídas de 
campo promotoras de 
uma cidadania ativa; 
 
- Identificação e 
valorização de atitudes 
corretas dos alunos; 
 
- Promoção de 
dinâmicas orientadas 
para a cidadania na 
Biblioteca; 
 
- Implementação de 
assembleias de turma; 
  
- Envolvimento dos 
alunos no orçamento 
participativo; 
 
- Definição de um 
momento diário 
destinado à prática 
desportiva/relaxamento;   
 
-Envolvimento e 
responsabilização dos 
alunos em ações 
promovidas pelo Eco-
Escolas e outros 
clubes/projetos;  
 
- Realização de DACs, na 
disciplina Cidadania com 
a vertente prática da 
realização de atos de 
cidadania ativa; 

- Número de 
campanhas de 
solidariedade e 
educação ambiental 
dinamizadas; 
 
- Número de visitas 
de estudo/ saídas 
de campo 
promotoras de uma 
cidadania ativa; 
 
- Número de alunos 
integrados no 
quadro de valor; 
 
- Número de 
dinâmicas cívicas 
realizadas na 
Biblioteca; 
 
- Número de 
assembleias de 
turma; 
 
- Número de 
participações no 
Orçamento 
Participativo; 
 
-Número de 
atividades 
desenvolvidas no 
âmbito do 
Programa Eco-
Escolas; 
 
- Número de DACs 
realizados na 
disciplina de 
Cidadania; 
 
-Número de alunos 

-PCT/PCG  
 
-Relatórios; 
 
-PAA. 
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-Realização de ações 
formativas no âmbito da 
saúde escolar para 
encarregados de 
educação; 
 
- Realização de ações 
que promovam o 
envolvimento dos 
encarregados de 
educação nas 
estratégias educativas. 

participantes no 
desporto escolar 
(DE); 
 
- Número de ações 
para encarregados 
de educação e 
número de 
presenças. 
 
 

 

C – INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE  

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

C.1. Envolver os 
encarregados de 
educação na vida 
escolar. 

C.1.1. Aumentar os 
níveis de participação 
nas atividades/ 
reuniões; 
 
C.1.2. Melhorar o 
acompanhamento pelos 
encarregados de 
educação no percurso 
escolar dos seus 
educandos; 
 
C.1.3. Aumentar a 
participação dos 
encarregados de 
educação nos processos 
de orientação 
vocacional. 

- Realização de 
atividades que 
promovam a 
participação de 
encarregados de 
educação ou outros 
familiares. 

-Taxa de presenças 
dos encarregados 
de educação em 
reuniões de CT e 
encarregados de 
educação; 
 
-Número de 
presenças e/ou 
contactos com os 
encarregados de 
educação; 
 
-Número de 
encarregados de 
educação 
envolvidos em 
atividades. 
 

- Atas de reuniões 
de encarregados 
de educação;    
 
-Registos de 
atendimento aos 
encarregados de 
educação; 
 
-Registos de 
presenças noutras 
atividades 
escolares; 
 
-Questionários de 
recolha de 
opinião preparados 
equipa de 
avaliação interna. 

C.2. Desenvolver 
atividades que 
promovam a 
interação com a 
comunidade.        

C.2.1. Aumentar o n.º 
de parcerias com 
instituições locais e 
regionais que tenham 
impacto na 
comunidade; 
 
C.2.2. Aumentar o n.º 
de atividades que 
envolvam a comunidade 
local e regional. 

-Formalização de 
protocolos com 
instituições locais e 
regionais; 
 
-Realização e 
participação em 
atividades que 
envolvam interação 
com a comunidade. 

-Número de 
parcerias 
estabelecidas; 
 
-Número de 
atividades 
realizadas. 

 
- Atas; 
 
-PCT/PCG; 
 
- Plano de 
Individual de 
Transição (PIT); 
 
- Protocolos. 

C.3. Divulgar 
sistematicamente 
as boas práticas 
desenvolvidas no 
agrupamento. 

C.3.1. Melhorar a 
difusão da informação; 
 
C.3.2. Reforçar a 
imagem do 
agrupamento na 
comunidade. 
 

- Manutenção dos 
canais de difusão da 
informação; 
 
- Reforço da equipa  
responsável pela 
gestão dos canais de 
comunicação. 

-Número de meios 
de informação 
utilizados; 
 
-Número de 
publicações. 
 

-Canais de 
informação 
utilizados; 
 
-Registo do 
número de 
publicações. 
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D – QUALIDADE E INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS  

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

D.1. Melhorar o 
planeamento e a 
articulação 
curricular entre 
ciclos e áreas 
disciplinares. 

D.1.1. Promover 
momentos de articulação 
entre ciclos e áreas 
disciplinares; 
 
D.1.2. Melhorar a dinâmica 
de articulação curricular 
envolvendo as 
competências essenciais 
de todas as áreas 
curriculares/disciplinas 
para a promoção do 
trabalho em DAC.  
 
 

-Realização de 
reuniões, no final de 
cada ano letivo, 
entre ciclos e áreas 
disciplinares; 
 
- Realização de 
momentos de partilha 
de informação entre 
educadores de 
infância, professores 
titulares e diretores 
de turma; 
 
- Reuniões das 
Equipas Pedagógicas; 
   
- Recurso à 
metodologia de 
trabalho de projeto 
com o 
desenvolvimento de 
DAC. 
  

-Número de 
reuniões entre 
ciclos e áreas 
disciplinares; 
  
-Número de 
projetos DAC 
realizados por 
turma;  
 
- Disciplinas 
envolvidas nos DAC 
realizados em AA; 
 
- Número de 
projetos DAC 
realizados entre 
disciplinas fora da 
AA. 

-Atas; 
 
-Registos; 
 
-PCT/PCG. 
 

D.2. Melhorar 
práticas que 
incentivem o 
envolvimento dos 
alunos e 
fomentem 
aprendizagens 
significativas. 

D.2.1. Aumentar o n.º de 
aulas com recurso a: 
atividades criativas que 
impliquem o uso de:  
 

 ferramentas digitais 

 trabalho em DAC 

 experiências 
educativas em 
contexto real 

 trabalho entre 
pares/mentoria 

 experiências 
lúdicas/pedagógicas 

 manualidades; 
 
D.2.2. Diversificar os 
ambientes de 
aprendizagem com recurso 
a: 

 trabalho de campo 

 visitas de estudo 

 Intercâmbios nacionais 
e europeus 

 ambientes digitais 

 gamificação 

 utilização da 
programação para a 
aprendizagem das 
competências 
essenciais das diversas 

- Realização de 
atividades que 
propiciem 
aprendizagens 
significativas, 
integração e bem-
estar dos alunos. 
  
 
 

-Número de 
atividades com 
recurso:   

 ferramentas 
digitais 

 Trabalho de 
pesquisa ou 
investigação 

 Experiências 
educativas em 
contexto real 

 Trabalho entre 
pares/ 
mentoria 

 Manualidades 
 

- Número visitas 
de estudo, 
trabalho de campo 
e intercâmbios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-PCT/PCG/PAA 
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disciplinas. 

D.3. Reforçar a 
utilização dos 
recursos da 
biblioteca 
escolar para 
apoio ao 
desenvolvimento 
curricular  

D.3.1. Utilizar os recursos 
da biblioteca para a 
realização de atividades  

- Utilização dos 
recursos da biblioteca 
no desenvolvimento 
de 
projetos/atividades  

- Número de 
atividades 
desenvolvidas com 
recursos da 
biblioteca 

- Registos da 
Biblioteca 

D.4. Melhorar os 
níveis das 
literacias:  
- cívica  
- de leitura 
- da escrita 
- matemática 
- artística/ 
cultural  
-científica 
 - desportiva 
 - da informação 
- digital 
- financeira 
- ambiental 
- da saúde. 

D.4.1. Desenvolver 
competências nas várias 
literacias. 
 

- Promoção de 
medidas/atividades 
que permitam a 
aquisição de 
competências nas 
diferentes literacias, 
salientando-se: a 
manutenção da 
parceria com a 
Academia de Música 
de Alcobaça (AMA), 
dos diferentes 
projetos/clubes e o 
desenvolvimento de 
atividades 
culturais/artísticas. 
 
 

- Atitude e 
comportamento 
dentro e fora da 
sala de aula; 
 
- Níveis de sucesso 
na leitura, escrita 
e na matemática; 
 
- Trabalhos 
produzidos pelos 
alunos; 
 
-Número de alunos 
envolvidos: 
- na recolha 
seletiva de 
resíduos;  
- nas atividades 
promotoras da 
saúde;  
- nas atividades 
artísticas/culturais. 

-Inquéritos; 
 
-Registos da 
Biblioteca; 
 
-PCT/PCG; 
 
-Pautas de 
avaliação; 
 
-Quantidade de 
materiais 
recicláveis 
recolhidos (Eco 
Escolas); 
 
-Registos dos 
projetos/clubes. 

D.5. Melhorar o 
processo de 
avaliação. 

D.5.1. Aumentar a 
frequência e diversificar 
os instrumentos de 
avaliação. 
  
 

- Implementação de 
maior número de 
momentos de 
avaliação diagnóstica 
e formativa; 
 
- Realização de auto 
e heteroavaliação; 
 
- Realização 
frequente de 
pequenos momentos 
de avaliação;  
 
- Disponibilização de 
informação prévia, 
clara e precisa dos 
conteúdos a avaliar. 

- Número de 
momentos de 
avaliação 
diagnóstica, 
formativa, de auto 
e heteroavaliação; 
 
- Número de 
pequenos 
momentos de 
avaliação; 
 
- Índices de 
sucesso. 

-Registos/fichas 
de auto e 
heteroavaliação;  
 
- Registos 
estatísticos no 
E360; 
 
- Arquivo do 
Office 365; 
 
- Pautas. 
 

D.6. Melhorar a 
articulação com 
os vários projetos 
do agrupamento, 
potenciando as 
suas dinâmicas e 
recursos.  

D.6.1. Aumentar os 
momentos de partilha de 
boas práticas. 

- Identificação de 
conteúdos 
curriculares que 
possam ser integrados 
e desenvolvidos nos 
projetos existentes. 

- Número de 
momentos de 
partilha de boas 
práticas em REP e 
no grupo 
disciplinar. 

- Registos das 
reuniões; 
 
- Atas das 
reuniões; 
 
- DAC. 
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E – PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E EQUIDADE NO ENSINO 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

E.1. 
Identificar/ 
apoiar 
precocemente 
dificuldades de 
adaptação à 
escola e de 
aprendizagem. 

E.1.1. Garantir um 
diagnóstico precoce de 
problemáticas 
comprometedoras da 
aprendizagem do aluno; 
 
E.1.2. Agilizar os processos 
de mobilização das medidas 
de apoio; 
 
E.1.3. Definir estratégias 
pedagógicas diversificadas 
para os alunos migrantes, 
privilegiando a 
aprendizagem da língua e da 
cultura portuguesa. 

- Identificação e 
encaminhamento Serviço 
de Psicologia e Orientação 
(SPO), Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva (EMAEI) 
e Equipa Local de 
Intervenção (ELI) de alunos 
com dificuldades de 
adaptação à escola e de 
aprendizagem; 
 
- Envolvimento dos 
encarregados de educação 
no processo de 
identificação das 
problemáticas e apoio dos 
seus educandos; 
 
- Recurso a pares 
pedagógicos ou a professor 
de apoio educativo, nas 
turmas de 1.º ciclo; 
 
- Apoio tutorial específico 
aos alunos que manifestam 
dificuldades; 
 
- Apoio entre pares no 
âmbito do Programa de 
Mentoria. 

- Número de 
alunos que 
beneficiaram de 
medidas de 
apoio; 
 
- Taxa de 
sucesso dos 
mesmos alunos. 
 

- Documentos 
de 
identificação 
de 
problemáticas; 
 
- Atas; 
 
- Testes; 
 
- Relatórios; 
 
- DT03. 
 
 

E.2. Adequar a 
oferta 
educativa ao 
perfil do aluno. 

E.2.1. Melhorar a adequação 
das respostas educativas aos 
alunos com necessidades 
específicas enquadradas 
pelo decreto-lei 54; 
 
E.2.2. Aumentar os níveis de 
sucesso e participação dos 
alunos que beneficiam de 
medidas de apoio ou 
integram percursos escolares 
diferenciados. 

- Diferenciação dos 
processos de ensino 
aprendizagem; 
 
- Personalização do 
planeamento educativo 
centrado no aluno; 
 
- Criação de percursos 
escolares diferenciados, 
tendo em conta o perfil 
dos alunos; 
- Participação em projetos 
desenvolvidos no 
agrupamento. 

- Número de 
alunos com 
Necessidades 
Específicas a 
beneficiar de 
apoio/percursos 
escolares 
diferenciados; 
 
- Taxa de 
sucesso dos 
alunos com 
apoios. 

-Planos de 
apoio; 
 
-Atas; 
 
-Monitorização 
dos Relatórios 
Técnico-
Pedagógicos 
(RTP); 
 
- Registos. 
 
 

E.3. Garantir 
apoio aos 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem/
Necessidades 
Específicas. 

E.3.1. Melhorar a eficácia 
das medidas de apoio. 

- Reavaliação das medidas 
de apoio; 
- Criação de grupos de grau 
de dificuldade, 
rentabilizando o apoio 
educativo; 
- Continuidade do apoio 
especializado, 
individualizado e tutorial. 

- Resultados dos 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem/N
ecessidades 
Específicas por 
período. 
 

-Pautas; 
 
- Relatórios. 
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F - LIDERANÇA 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

F.1. Melhorar a 
capacitação 
organizacional. 

F.1.1. Aumentar a 
eficácia das lideranças 
intermédias; 
 
F.1.2. Incrementar a 
articulação entre os 
representantes das 
turmas e a direção; 
 
F.1.3. Diminuir os 
procedimentos 
burocráticos 
excessivos; 
  
F.1.4. Melhorar a 
circulação interna da 
comunicação. 

- Promoção de reuniões 
de partilha e reflexão 
para uma maior eficácia 
das lideranças 
intermédias; 
 
- Privilegiar os 
documentos em formato 
digital; 
 
- Promoção do trabalho 
de equipa em torno do 
plano estratégico; 
 
- Realização de 
assembleias de alunos 
com a participação da 
direção; 
 
-Disponibilizar, nas 
plataformas, os 
documentos relevantes 
em cada uma das 
estruturas de 
orientação educativa. 

- Conclusões das 
reuniões; 
 
- Resultados da 
aplicação de 
questionário de 
monitorização das 
estruturas de 
coordenação. 

- Atas; 
  
- Relatórios; 
 
-Questionários. 
 

F.2. Melhorar os 
processos de 
autoavaliação.  
 
 

F.2.1. Aumentar a 
eficácia e adequação 
dos instrumentos de 
recolha de informação; 
 
F.2.2. Divulgar os 
resultados da 
autoavaliação e das 
medidas daí 
decorrentes. 
 
 

- Monitorização das 
ações decorrentes dos 
resultados/conclusões 
da autoavaliação; 
 
- Garantir a 
estabilidade na 
constituição da equipa 
de autoavaliação, 
durante a vigência do 
projeto educativo. 

- Plano 
estratégico de 
cada ação de 
melhoria;  
 
- Avaliação 
intermédia e 
final. 

- Relatório da 
equipa de 
autoavaliação; 
 
- Relatório 
estatístico do 
AEMS. 
 

F.3. Promover a 
formação de 
pessoal docente 
e não docente de 
acordo com as 
necessidades do 
agrupamento. 

F.3.1. Cumprir o plano 
de formação definido 
para os docentes e não 
docentes. 
 
 
 
 

- Auscultação do 
pessoal docente e não 
docente para a 
identificação de 
necessidades de 
formação; 
 
- Apresentação de 
candidaturas a projetos 
KA1 do Programa 
ERASMUS+ e 
participação em ações 
de formação no 
estrangeiro; 
 
- Realização de sessões 

-Número de 
ações/ sessões de 
formação 
realizadas em 
função das 
necessidades 
identificadas; 
 
- Taxa de 
participação nas 
ações realizadas. 

-Registo das 
ações 
realizadas; 
 
-Índice de 
participação. 
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de formação 
dinamizadas por 
docentes do 
Agrupamento;  
 
- Divulgação e incentivo 
à participação dos 
docentes e não 
docentes em ações de 
formação realizadas por 
diversas instituições. 

F.4. Desenvolver 
uma política de 
estabelecimento 
de parcerias com 
entidades 
externas. 

F.4.1. Estabelecer 
parcerias significativas 
que potenciem a 
aplicação do PE; 
 
F.4.2. Garantir a 
efetiva execução das 
parcerias. 

- Estabelecimento de 
parcerias e sua 
monitorização. 

 

-Número de 
parcerias 
desenvolvidas; 
 
-Número de 
atividades 
realizadas 
decorrentes das 
parcerias. 

-Protocolos; 
 
-PAA/PCG/PCT. 

F.5. Diminuir a 
pegada ecológica 
do agrupamento, 
promovendo 
práticas 
sustentáveis na 
gestão dos 
recursos 
humanos e 
materiais. 

F.5.1. Diminuir o uso 
de:  
- papel no 
Agrupamento, 
privilegiando o suporte 
digital de documentos;  
 
- materiais de 
utilização única; 
 
F.5.2. Rentabilizar o 
horário de trabalho dos 
docentes, diminuindo o 
tempo gasto em 
deslocações; 
 
F.5.3. Reduzir as 
emissões de gases com 
efeito de estufa do 
agrupamento; 
 
F.5.4. Aumentar o 
número de alunos 
envolvidos em ações de 
promoção da 
sustentabilidade 
ambiental. 

- Criar arquivos on-line; 
 
- Enviar documentos 
para os encarregados de 
educação em formato 
digital; 
 
- Privilegiar a realização 
de reuniões on-line, 
sempre que possível; 
 
- Envolver as turmas em 
projetos com impacto 
positivo sobre a 
sustentabilidade 
ambiental. 

- Número de 
arquivos on-line 
criados; 
 
- Número de 
documentos 
enviados aos EE 
em formato 
digital; 
 
- Número de ações 
realizadas; 
 
- Número de 
 iniciativas e de 
alunos envolvidos. 

 

-Arquivos 

digitais 

criados; 

 

- Reuniões on-

line realizadas; 

 

- Relatórios; 

 

- Inquéritos. 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
  

O projeto educativo irá ter uma monitorização constante, efetuada pela equipa da 

avaliação interna, com o objetivo principal de garantir uma perspetiva complementar e 

independente, de forma a verificar os progressos alcançados e se as metas propostas são, de 

facto, atingidas, pois só assim se conseguiremos ser uma ESCOLA exigente nos seus 

objetivos/metas, de qualidade, de todos e para todos. 

 Deste modo, a avaliação interna será efetuada em três momentos: 

- avaliação contínua, através de um acompanhamento constante da prossecução do Plano 

Estratégico; 

- avaliação intermédia, a realizar no final de cada ano letivo e que contará com a recolha de 

informação em toda a comunidade educativa; 

- avaliação final, realizada no final da sua vigência. 

 A avaliação contínua e anual deve ter como objetivo, não só verificar se as metas 

estão a ser cumpridas, como também propor a reformulação/alteração das mesmas, numa 

perspetiva de aperfeiçoamento das práticas educativas, uma vez que a Escola é um 

organismo em constante evolução, em constante mudança e, consequentemente, exige a 

(re)adaptação dos seus objetivos. Deste modo, o Projeto Educativo não será visto como um 

documento estanque e fechado, mas passível de reajustamentos, sempre que as novas 

realidades e as práticas da Escola o forem exigindo. 

 

DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  
 

Pretende-se uma ampla divulgação do projeto educativo, de forma a contribuir para a 

mobilização de todos os membros da comunidade educativa em torno da concretização dos 

objetivos e metas nele consagrados. Assim, utilizar-se-ão estratégias e meios diversificados 

de difusão e publicação, de modo a torná-lo disponível a toda a comunidade educativa e 

também torná-lo acessível a quem pretenda consultá-lo. 

 No início de cada ano letivo, o Projeto Educativo deve ser apresentado aos alunos, 

pais/encarregados de educação e à restante comunidade educativa; deverão realizar-se 

sessões de informação dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares e dos 

representantes do pessoal não docente para dar conhecimento da avaliação anual e, a 

verificar-se, da reformulação de objetivos/metas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este projeto tem como foco a melhoria da qualidade do ensino ministrado no AEMS, 

baseado na individualidade de cada aluno, estimulando o potencial de cada um e 

proporcionando-lhes alicerces seguros e aprendizagens significativas, bases para um 

percurso escolar de sucesso. 

 É um projeto sustentado por uma equipa de gestão motivada, por um conjunto de 

recursos humanos competentes, dinâmicos, todos empenhados em contribuir para a 

melhoria da organização e para formação integral dos alunos. 

 Destaca-se o facto do Plano 21/23 Escola+, que pretende uma recuperação das 

aprendizagens, estar aqui espelhado nos seus três eixos e nas suas diferentes vertentes. 

Apesar de muitas das medidas aí preconizadas já serem uma bandeira do nosso 

Agrupamento, algumas encontram-se reforçadas e/ou renovadas, além da criação de outras, 

fruto de muita reflexão em torno de novas realidades, que carecem de medidas específicas, 

mais eficientes e eficazes.  

   

Aprovado em Conselho Geral de 23 de setembro de 2021 

 

 

 

Anexo - 1  

Opções estruturantes de Natureza Curricular 

 

Anexo 2 

Critérios para a constituição de grupos/turmas  
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