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INTRODUÇÃO 
 

O Decreto-Lei nº 43/89 de 3 de Fevereiro refere no seu articulado: “A autonomia da escola 

concretiza-se na elaboração do seu Projecto Educativo próprio, constituído e executado de forma 

participada, da responsabilização dos vários intervenientes da vida escolar e de adequação às 

características e recursos da Comunidade em que se insere”. 

Mais tarde, em 4 de Maio de 1998, o Decreto-Lei Nº 115/A vem definir princípios e regras 

orientadoras de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino, do Pré-escolar 

ao Secundário. 

O Projecto Educativo dá cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de 

Abril, o qual aprova o regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos públicos 

da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário: 

 “Projecto Educativo, 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 as quais o Agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa”.  

Artigo 9º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril 

 

“… a autonomia, a administração e a gestão dos Agrupamentos de Escola e das Escolas não 

agrupadas organizam-se no sentido de: 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a 

qualidade do ensino público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados 

escolares, em particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou 

regulamentos e manter a disciplina; 
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e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de 

natureza administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, 

designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e 

promover a sua iniciativa.” 

Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril 

 

“1 – O Agrupamento de Escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um 

ou mais níveis e Ciclos de ensino, com vista à realização das finalidades seguintes: 

a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada área 

geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e Ciclos de ensino; 

b) Superar situações de isolamento de escolas de educação pré-escolar e prevenir a 

exclusão social e escolar; 

c) Reforçar a capacidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar que o integram e realizar a gestão racional dos recursos; 

d) Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão, nos 

termos do presente decreto-lei. 

 

2 -A constituição de Agrupamento de escolas obedece, designadamente, aos seguintes critérios: 

 

a) Construção de percursos escolares integrados; 

b) Articulação curricular entre níveis e Ciclos educativos; 

c) Proximidade geográfica; 

d) Necessidades de ordenamento da rede dos ensinos básico e secundário e 

educação pré-escolar.” 

 

Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril 

 

Este Projecto Educativo abrange um período de 3 anos – 2008/2011. 
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O Projecto Educativo tem em consideração a individualidade própria de cada Escola que 

integra o Agrupamento, a sua experiência educativa, os projectos que tem em curso, a 

especificidade de cada Comunidade Escolar e do meio em que se localiza. Pretende perceber as 

necessidades prioritárias das Escolas do Agrupamento e reflectir sobre as práticas que iremos 

manter e as que necessitamos de mudar.  

A autonomia do Agrupamento de Escolas é concretizada pela articulação entre o Projecto 

Educativo do Agrupamento, o Projecto Curricular de Escolas, o Plano Anual de Actividades e o 

Regulamento Interno. 

O Projecto Educativo é um instrumento organizacional da expressão da vontade colectiva da 

escola, da sua comunidade educativa, um documento que dá um sentido útil à participação e à 

execução da mesma. Assim, Projecto Educativo, Comunidade Educativa, Participação e Autonomia 

são conceitos que se relacionam intimamente e são a arquitectura de uma nova concepção de Escola.  

O Projecto Educativo deve consagrar a orientação educativa do Agrupamento e exprimir os 

objectivos educativos, as metas, as estratégias e os recursos educativos. Deve também contemplar 

a planificação da acção educativa e os instrumentos de avaliação, segundo os quais o Agrupamento se 

propõe cumprir a sua função educativa. A sua elaboração deve pressupor a existência real de 

aspectos considerados fundamentais. 

O Projecto Educativo visa a globalidade. As diversas acções que o Agrupamento desenvolve 

devem estar interrelacionadas e devem ser coerentes com as finalidades definidas. Só assim haverá 

integração de toda a Comunidade Educativa envolvente. 

O Projecto Educativo deve respeitar a especificidade do Agrupamento porque diz respeito a 

contextos sociais, culturais e económicos em que a mesma se insere, o que lhe confere uma 

identidade própria. 

O Projecto deve permitir gerir a complexidade que caracteriza a evolução constante de 

aspectos culturais, sociais, económicos e técnicos da nossa sociedade. A relação humana é 

caracterizada pela diversidade quer de saberes quer de perspectivas em que todos os 

intervenientes da Comunidade Educativa interagem. Este processo pedagógico de interacção social 

deve ser orientado para uma finalidade assumida por toda a comunidade educativa. 

Para optimizar a relação científico-pedagógica a que nos propomos é fundamental 

cumprirem-se os direitos e os deveres estipulados no Regulamento Interno.  

No âmbito da Educação Especial, este Projecto Educativo procura responder à diversidade 

de características e às necessidades de todos os alunos, promovendo um ensino de qualidade 
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orientado para o sucesso educativo dos mesmos, o que implica a inclusão das crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, tal como o previsto no Decreto Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro. 

A Escola, enquanto promotora da Educação para a Saúde, pretende também contribuir para o 

desenvolvimento de capacidades e para a aquisição de competências de modo a que cada aluno possa 

confrontar-se positivamente consigo próprio e com o meio, construir um projecto de vida e 

desenvolver hábitos saudáveis para exercer plenamente a cidadania. 

 

 

 

1.  Contexto e identidade da comunidade educativa 
 

Nas Escolas do Agrupamento verifica-se o entrecruzar de crianças/ jovens da mais variada 

origem, desde famílias com grandes dificuldades económicas, com casas atribuídas ao abrigo de 

programas de realojamento a outras de padrão económico – social médio e alto.  

Após a ocupação plena do bairro nas décadas de 60, 70 e 80, existia um elevado número de 

famílias e o número de habitantes da Freguesia de Santa Maria dos Olivais foi estimado em cerca de 

100 000. Desde então o número de habitantes da freguesia que foi considerada a mais populosa de 

Lisboa, tem vindo sempre a diminuir pela saída do bairro e fixação noutros locais, de parte dos 

filhos das famílias residentes.  

Comparando os resultados apurados em 1981, 1991 e 2001, verificamos que ocorreu uma 

diminuição percentual de cerca de 25% na primeira década (homens e mulheres recenseados - de 

61941 em 1981 para 51367 em 1991) e de 9,7% na segunda década (homens e mulheres recenseados 

– de 51367 em 1991 para 46410 em 2001), na população residente, facto revelador do 

envelhecimento global e da migração ocorrida.  

No entanto, nos últimos dez anos, devido à revitalização da zona ribeirinha (Parque das 

Nações), ao subsequente incremento experimentado a nível da construção, à implantação de alguns 

blocos de apartamentos novos ocorrida quer nos Olivais Norte, quer nos Olivais Sul, bem como o 

fenómeno da venda das antigas habitações a população mais jovem que se pretende fixar nos Olivais, 

já há indicadores do rejuvenescimento emergente da população da freguesia. 

A caracterização da comunidade envolvente não ficaria completa se, a par dos valores 

relativos à população, não pudéssemos fornecer uma perspectiva do grau de instrução da população 

residente na freguesia. Mais uma vez, baseando-nos nos dados do INE relativos aos censos de 2001, 
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no quadro abaixo indicado, fazemos referência ao número de pessoas segundo a instrução (com 

referência à taxa de analfabetismo) do período compreendido entre 1991 e 2001: 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE 1991 E 2001 

[Segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo] 

 

Analfabetos 

com 10 ou 

mais anos 

Ensino 

Básico 1º 

Ciclo 

Ensino 

Básico 

2º Ciclo 

Ensino 

Básico 

3º Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Taxa de 

Analfabetism

o 

1991 2950 19976 4853 - 13832 7025 6,2% 

2001 3156 14635 4117 4625 8384 855 8539 7,4% 

 

Analisando os dados, verifica-se que a taxa de analfabetismo aumentou 1,2% (talvez devido à 

existência de etnias diversas a habitar a freguesia), reduziu a frequência no 1º e 2º Ciclos e 

aumentou os Ensinos Médio e Superior (talvez devido à queda na natalidade para os primeiros casos 

e à criação de Universidades ou do Ensino Politécnico do meio envolvente para os últimos).                                                             

  

2.  Caracterização das Escolas do Agrupamento 
O Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais tem a seguinte composição: 

- Sede do Agrupamento: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Piscinas – Lisboa   

- Escola Básica do 1º Ciclo Olivais Velho (nº 36) e Jardim-de-Infância de Santa Maria dos 

Olivais nº 3; 

- Escola Básica do 1º Ciclo Paulino Montez (nº 113) e Jardim-de-Infância nº 6; 

- Escola Básica do 1º Ciclo Santa Maria dos Olivais (nº 175) / Jardim-de-Infância (nº 8); 

 

 

2.1  Escola Básica 2,3 Piscinas - Lisboa  

Com uns escassos 375 m de perímetro e para solucionar problemas de sobrelotação da 

escola Eça de Queirós, nasce anexada a esta, no ano de 1978, num espaço baldio retirado à malha 

urbana na extremidade sul dos Olivais – Norte.  

A particularidade da sua localização geográfica, estrategicamente colocada relativamente 

aos bairros que a envolvem - Encarnação, Olivais Norte, Sul e Velho, o estar implantada numa 

encosta de declive suave voltada a nascente a que o Sol nunca é avesso, o estar enquadrada num 
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espaço cuja área verde é considerável, a sua arquitectura simples e a sua pequena dimensão, 

conferem-lhe um cariz muito especial. O seu ambiente familiar, a que não é alheio um clima de 

competência e segurança, cria a quem nela estuda e trabalha condições de proximidade. 

Em 1987 passou a funcionar de uma forma independente com leccionação do 3º Ciclo. 

Em 1994 iniciou a leccionação do 10º ano e nos dois anos seguintes a oferta pedagógica 

estendeu-se aos 11º e 12º anos, mantendo essa oferta até ao ano lectivo 2002/2003, com uma 

população escolar média de cerca de 500 alunos.  

No ano lectivo 2001/2002 a DREL promoveu a remodelação da Escola com vista à integração 

do 2º Ciclo. 

No ano lectivo 2002/2003 a Escola iniciou a leccionação do 5º ano, oferta que se estendeu 

ao 6º ano de escolaridade em 2003/2004. 

Simultaneamente, iniciou-se a extinção do Ensino Secundário sendo que, em três anos, a 

escola passou a leccionar apenas os 2º e 3º Ciclos. 

Com todas estas mudanças, a alteração do nome da escola era inevitável, passando a 

denominar-se Escola E.B. 2,3 Piscinas – Lisboa. 

Perfeitamente integrada no bairro, a Escola Básica 2,3 Piscinas - Lisboa recebe 

maioritariamente alunos da Encarnação e Olivais e, em menor número, de bairros e freguesias 

limítrofes. 

 

2.2 Escola Básica do 1º Ciclo Olivais Velho (nº 36) e Jardim-de- 

Infância de Santa Maria dos Olivais nº 3 

 

A Escola e o Jardim-de-Infância assumem cada vez mais um papel fulcral no 

desenvolvimento educativo, cultural, social e económico do meio em que se inserem, daí que se torne 

pertinente uma breve caracterização dessa mesma comunidade. 

A Escola n.º36 e o Jardim-de-Infância n.º3 situam-se na Freguesia de Santa Maria dos 

Olivais e estão inseridos numa zona histórica. 

A população escolar é oriunda dos bairros das zonas limítrofes cujos pais trabalham nesta 

freguesia ou procuram esta escola pela segurança e outras condições que a mesma oferece, 

permanecendo a maior parte das crianças, antes ou após o período lectivo, no Apoio à Família (CAF) 

e nas Actividades de Enriquecimento Curricular desta Escola. Com a reestruturação urbanística 

ocorrida na Zona Oriental de Lisboa a população cresceu significativamente. Assim, a Escola e o 
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Jardim-de-Infância têm sentido a necessidade de anualmente promover cada vez mais actividades e 

serviços que dêem resposta às necessidades das famílias.  

 

2.3 Escola Básica do 1º Ciclo Paulino Montez (nº 113) e Jardim-

de-Infância Paulino Montez nº 6 

A Escola e o Jardim-de-Infância ficam situados numa zona arborizada, em local bem central 

do bairro, junto à Igreja de Santo Eugénio, na Alameda da Encarnação. 

De acordo com o Despacho nº 17430/2006 a Escola E. B. 1 nº 113, passou a denominar-se 

Escola Básica do 1º Ciclo Paulino Montez, por ser este o autor do projecto do bairro da Encarnação. 

A Escola oferece as Actividades de Enriquecimento Curricular e apoio à família (CAF).  

 

2.4 Escola Básica do 1º Ciclo Santa Maria dos Olivais (nº 175) e 

Jardim-de-Infância (nº8) 

 

A Escola EB1/JI Santa Maria dos Olivais fica situada na Rua General Silva Freire, na 

freguesia de Santa Maria dos Olivais, mais propriamente nos Olivais Norte e tem na sua área de 

influência este bairro e o da Quinta do Morgado. Estes bairros foram criados nos anos cinquenta e 

sessenta para realojar pessoas oriundas de várias partes do país que vieram em busca de melhor 

qualidade de vida, engrossando a migração do interior para as grandes cidades, devido ao 

desenvolvimento industrial e de serviços que geravam oportunidades de emprego. Com fracos 

recursos económicos e académicos, iniciaram a sua vida na cidade a morar em barracas e/ou em 

casas que alugavam quartos com serventia de cozinha, albergando várias famílias. Esta situação levou 

à construção de bairros com rendas sociais para acolher as famílias. 

Verifica-se, actualmente, a tentativa de inserção e adaptação da comunidade cigana que se 

instalou no bairro na Avenida Alfredo Bensaúde. A par das características que foram apresentadas 

existem os alunos cujos pais são operários qualificados, outros que têm cursos médios e que têm 

expectativas mais definidas quanto ao valor que a Escola representa e pode exercer no futuro dos 

seus filhos. 

Esta Escola integra-se no Programa TEIP II, para permitir superar as dificuldades 

existentes. 
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2.5 População do Agrupamento 

2.5.1  Pessoal docente 

PESSOAL DOCENTE/PROFESSORES DO 2º E 3º Ciclo DA EB 2,3 

Quadro QZP 
Quadros ou QZP 
destacados na 

 EB 2, 3 

Contratados  
e 

Estagiários 

Quadros ou QZP destacados 
noutros estabelecimentos/ 

organismos 
39 8 1 16+3 2 

PESSOAL DOCENTE/PROFESSORES DO 1º Ciclo 

Escolas 1ºCiclo Quadro de Escola QZP Contratados Total EB1 

Escola nº 36 
9 (+2 Ensino 
Especial) 

2 0 13 

Escola nº 113 
7 (+2 Ensino 
Especial) 

5 4 18 

Escola nº 175 7 4 1 12 

Total 27 11 5 43 

 

PESSOAL DOCENTE/EDUCADORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

Jardins-de-Infância Quadro Único QZP Contratados Total JI 

J.I. nº 3 1 2 0 3 

J.I. nº 6 3 1 2 6 

J.I. nº 8 1 2 0 3 

Total 5 5 2 12 

 

2.5.2  Pessoal não docente da Escola EB 2,3 Piscinas – Lisboa 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pessoal não docente da Escola EB 2,3 Piscinas – Lisboa 

Assistentes de Administração Escolar: 8 

Pessoal auxiliar: 21 

Auxiliares da Acção Educativa: 15 

Cozinheiras: 4 

Auxiliares de Limpeza: 2 
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2.5.3 Pessoal não docente dos estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 

Estabelecimentos 
Auxiliares de 

Acção Educativa 
Pessoal de Limpeza Total 

J.I. nº 3 2 0 2 

J.I. nº 6 3 0 3 

J.I. nº 8 1 0 2 

Total JI 6 0 7 

Escola nº 36 5 1 6 

Escola nº 113 7 0 7 

Escola nº 175 6 0 6 

Total EB1 18 1 19 

Total JI/EB1 24 1 26 

 

 

2.5.4  Pessoal discente 

No ano lectivo 2008/2009 o número de alunos dos estabelecimentos de ensino do 

agrupamento é o seguinte: 

 

Escola EB 2,3 Piscinas: 639 alunos. Destes 339 alunos pertencem ao 2º Ciclo e 300 

pertencem ao 3º Ciclo distribuídos da seguinte forma: 

 

 5º Ano: 168 alunos matriculados (6 turmas) 

 6º Ano: 171 alunos matriculados (6 turmas) 

 7º Ano: 111 alunos matriculados (4 turmas) 

 8º Ano: 102 alunos matriculados (4 turmas) 

 9º Ano: 87 alunos matriculados (4 turmas) 
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Jardins-de-Infância: 149 crianças entre os três e seis anos distribuídas por sete salas. 

1º Ciclo: 639 alunos distribuídos por salas. 

 

 

Distribuição do número de alunos do 1º Ciclo por ano de escolaridade 

EB1 nº36 EB1 nº113 EB1 nº175 Totais 

1º Ano: 60 

2º Ano: 47 

3º Ano: 70 

4º Ano: 47 

 

Total de alunos: 224 

 

Total de turmas: 10 

1º Ano: 67 

2º Ano: 44 

3º Ano: 61 

4º Ano: 67 

 

Total de alunos: 239 

 

Total de turmas: 11 

1º Ano: 25 

2º Ano: 47 

3º Ano: 56 

4º Ano: 41 

 

Total de alunos: 169 

 

Total de turmas: 8 

152 

138 

187 

155 

 

               632 

 

29 

 

Distribuição do número de crianças dos Jardins-de-Infância por salas 

J.I. nº 3 J.I. nº 6 J.I. nº 8 Total 

Sala 1 – 20 

Sala 2 – 25 

 

 

Total de crianças: 45 

Total de salas: 2 

Sala amarela – 20 

Sala vermelha – 20 

Sala verde – 20 

 

Total de alunos: 60 

Total de salas: 3 

Sala azul – 20 

Sala encarnada – 24 

 

 

Total de alunos: 44 

Total de salas: 2 

 

 

 

 

Alunos – 149 

Salas – 7 

 

3.  Análise dos inquéritos realizados - Diagnóstico da 

situação 
 

O levantamento dos dados de caracterização dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento, conjugados com as consultas de opinião aos alunos, professores e Encarregados de 

Educação e a sua discussão nos diversos órgãos de competência permitem compreender e 
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diagnosticar a situação actual das Escolas do Agrupamento e as variáveis de natureza diversa que 

estão na raiz dos problemas de fundo que afectam a actividade educativa (O tratamento dos 

inquéritos e a apresentação dos respectivos gráficos encontram-se na posse do Observatório de 

Qualidade do Agrupamento).  

Através da análise dos dados propõe-se identificar os pontos fracos, e os pontos fortes, a 

fim  de se proceder à melhoria contínua. 

3.1 Alunos 

Relativamente aos alunos verificam-se os seguintes pontos fortes, cujas percentagem dos 

itens se situam acima dos 90%. 

Gostam de estar na escola e foram bem integrados; 

� Consideram que na escola aprendem e progridem e recebem uma boa preparação para 

prosseguir estudos;  

� Acham que os TPCs os ajuda a aprender e a ter melhores resultados; 

� Consideram que são ajudados pelos professores no trabalho escolar e apoiados na 

organização do estudo; 

� Pensam que a escola é segura e que sabe lidar com os alunos indisciplinados; 

� Gostam dos espaços escolares;  

�  Pensam que os alunos são tratados com respeito e de forma justa, são encorajados a 

serem mais autónomos e responsáveis e a escola ajuda a ser melhor cidadão; 

� Consideram que têm oportunidade de participar nas actividades extracurriculares; 

� Pensam que a escola promove cuidados com a alimentação assim como proporciona 

regularmente a prática de actividade física; 

� Consideram que a escola tem uma boa gestão. 

 

Das conclusões dos Inquéritos aos alunos verificam-se os seguintes pontos fracos: 

 

� Não gostam das aulas de substituição (68%) 

� Consideram que não há um incremento na utilização dos computadores da Escola na 

actividade escolar (36%) 

 

 

Estratégias a adoptar 
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� Continuar a reforçar a relação escola/ família / comunidade; 

� Continuar a criar dinâmicas apropriadas nos meios escolares multiculturais:  

� Responsabilizar e envolver todos os organismos com competência para criar 

respostas que apoiem no terreno; 

� Continuar a promover as relações interpessoais;   

� Continuar a envolver Alunos e Pais na melhoria de hábitos alimentares; 

� Continuar a incutir regras e valores e melhorar as atitudes;  

� Estimular o gosto pelas aulas de substituição através da implementação de 

actividades diversificadas; 

� Reservar salas, em todas as escolas, para que os professores possam desenvolver 

trabalhos usando as tecnologias de informação e computadores. 

 

3.2      Professores 

A análise dos inquéritos aos professores permitem indicar que mais de 90% dos inquiridos: 

� Sentem-se bem nas escolas onde trabalham; 

� Consideram que a escola é um lugar seguro; 

� Pensam que os professores são reconhecidos quando desenvolvem um bom trabalho e na 

generalidade estão motivados; 

� Consideram que há cooperação entre professores; 

� Pensam que na generalidade o regulamento interno é aplicado;  

� Acham que os AAE os ajudam a cumprir a sua função e que os Serviços Administrativos 

são eficientes; 

� Pensam que os professores têm uma boa relação pedagógica com os alunos exigindo, 

contudo, empenho dos seus alunos nos trabalhos escolares e sendo exigentes na avaliação 

dos mesmos, preparando-os adequadamente para o prosseguimento de estudos; 

� Consideram que a escola fomenta a autonomia e o sentido de responsabilidade dos 

alunos; 

� Acham que a Escola tem sensibilizado os alunos para a adopção de práticas promotoras 

da saúde; 

� Consideram que os professores procuram reflectir e melhorar as suas práticas 

educativas; 
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� Pensam que o Conselho Executivo gere eficazmente a escola, que o Conselho Pedagógico 

tem feito um bom trabalho e os departamentos funcionam bem. 

 

Da análise dos inquéritos aos professores os pontos que se apresentam como mais frágeis são os 

seguintes: 

 

� 22% consideram que existem conflitos entre eles; 

� Cerca de 28% pensam que na generalidade os professores não estão motivados; 

� 36% consideram que não são informados em tempo oportuno sobre assuntos relevantes; 

� Quase metade dos inquiridos pensa que os EE não acompanham devidamente a situação 

escolar dos seus educandos; 

� Mais de metade (52%) refere não dispor de recursos necessários ao desenvolvimento da 

sua prática educativa; 

� Cerca de 80% indicam que as instalações e espaços existentes não são suficientes. 

 

 

No que concerne aos professores, é necessário melhorar e investir os seguintes aspectos: 

 

- Continuar a promover o diálogo em todas as estruturas pedagógico-científicas;   

- Manter o apoio prestado pelos Coordenadores, Representantes Disciplinares e Tutoria aos 

colegas com menos tempo de serviço ou com menor experiência; 

- Reforçar o hábito de fornecer a informação necessária em tempo útil;  

- Intensificar junto dos Pais e Encarregados a responsabilidade do acompanhamento e do apoio 

na vida escolar dos seus educandos; 

- Continuar a elaborar um levantamento de recursos materiais necessários a uma prática 

educativa de sucesso e subsequente aquisição dos mais prementes; 

- Continuar a gerir-se o mais racionalmente possível o espaço escolar. 

 

3.3 Pais e Encarregados de Educação 

As conclusões dos inquéritos realizadas aos Pais/Encarregados de Educação revelam os 

seguintes dados significativos cifrando-se as respostas acima dos 95% neste universo perscrutado; 
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� Consideram que os seus educandos gostam da Escola, foram bem integrados e estão a 

progredir; 

� Pensam que na generalidade a disciplina e as relações entre alunos e professores são 

boas; 

� Acham que o ensino é na generalidade bom e a escola exigente em relação ao trabalho 

escolar, estando os alunos a serem bem preparados para o prosseguimento de estudos; 

� Pensam que os seus educandos são tratados com respeito e de forma justa, estando 

seguros na Escola; 

� Consideram que as reuniões com os Encarregados de Educação são úteis e sentem-se à 

vontade para colocar questões, dar sugestões ou expor um problema; 

� Pensam que a escola promove a autonomia e o sentido de responsabilidade dos seus 

educandos; 

� Acham que a escola tem boa gestão. 

 

 Assim, da análise dos inquéritos aos Pais/Encarregados de Educação apenas se identifica um 

ponto mais frágil: 

 

� Cerca de 23% considera que o Agrupamento não proporciona uma gama diversa de 

actividades extra-curriculares. 

 

Relativamente às opiniões dos Pais/ Encarregados de Educação verifica-se que 

esmagadoramente os Pais/Encarregados de Educação estão satisfeitos com a qualidade educativa 

oferecida pelas Escolas do Agrupamento.  

 

4.  Associação de Pais 
 

As Escolas do 1º Ciclo e a Escola E. B. 2, 3 Piscinas, têm Associação de Pais representadas no 

Conselho Pedagógico.  
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5.  Objectivos educativos e metas a atingir  
 

O Projecto Educativo baseia-se na análise da realidade da Comunidade Educativa e, partindo 

desta delineiam-se as grandes finalidades que são o sucesso escolar e o cumprimento da 

escolaridade obrigatória para todos os alunos. Desta forma, é necessária a participação e o 

envolvimento de todos os intervenientes do Agrupamento: Educadores, Professores, Auxiliares da 

Acção Educativa, Alunos, Técnicos da Educação Especial e dos Serviços de Orientação Profissional e 

Encarregados de Educação promovendo uma articulação entre todos os níveis de ensino. Neste 

sentido propomo-nos desenvolver os seguintes objectivos educativos e atingir as seguintes metas, 

que serão alvo de reajustes aquando da avaliação deste Projecto Educativo. 

 

OBJECTIVOS 

EDUCATIVOS 

- Promover a Educação para a Cidadania 

- Promover a Educação para o Sucesso 

- Promover a Educação para a Saúde 

METAS 

- Redução das taxas de abandono escolar em 10% relativamente ao 

número de alunos em risco 

- Melhoria dos resultados escolares em todos os anos/ disciplinas em 1% 

- Aumento da frequência dos Apoios Educativos em 25% quando ocorrem 

fora da sala de aula  

- Aumento da participação em Projectos, Clubes ou Actividades ao longo 

do ano lectivo em 1%  

- Redução da diferença entre as classificações nas Provas de avaliação 

externa relativamente às classificações internas em 1% 

- Aumento da pontualidade em 1% 

 

5.1 Objectivos educativos 

5.1.1  Educação para a Cidadania 

 

Promover: 

•••• A educação cívica e moral dos alunos; 

•••• A responsabilidade perante si e perante os outros; 
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•••• A consciência de deveres e direitos; 

•••• A tolerância e o respeito pela diferença; 

•••• A cooperação, solidariedade e participação entre os alunos; 

•••• O sentido de comunidade e de partilha; 

•••• A insatisfação perante o que é injusto; 

•••• A vontade de aperfeiçoar e de apoiar; 

•••• O espírito de inovar. 

 

 Estratégias  

 

Promover dinâmicas em cada estabelecimento de ensino do Agrupamento que favoreçam a 

apropriação de regras de convivência de saber ser e saber estar, conducentes a uma cidadania 

consciente e responsável; 

Incentivar os alunos mais velhos a ajudar os alunos mais novos a inserir-se na Escola; 

Realizar anualmente uma recepção aos novos alunos envolvendo a comunidade educativa; 

Desenvolver actividades que valorizem as diferenças de costumes, hábitos culturais, 

tradições e personalidades; 

Realizar sessões de debate sobre temas actuais que promovam o desenvolvimento da 

cidadania. 

Para que tal se verifique podem ser desenvolvidos projectos que visem a consecução destas 

estratégias. Tais projectos devem começar nos Jardins-de-Infância e prosseguir nos restantes 

Ciclos sempre com um maior grau de profundidade.  

Devem então ser tratados temas que podem ser de teor ambiental, sobre o funcionamento 

do sistema democrático, hábitos de vida saudável, justiça, em que os alunos possam colocar 

questões, apresentar dúvidas e emitir opiniões. 

5.1.2 Educação para o Sucesso 

 

- Receber, integrar, acompanhar e orientar os alunos desde o Jardim-de-Infância até ao 9º 

ano de escolaridade. Cada estabelecimento de ensino do Agrupamento deverá desencadear o 

processo que permita que os alunos sejam devidamente integrados no Ciclo de ensino a que 

pertencem e sejam posteriormente acompanhados e orientados para que atinjam o 9º ano de 

escolaridade com sucesso; 



 

 

 

Projecto Educativo 2008/2011 20 

 

 - Promover uma estrutura horizontal e vertical no domínio da organização curricular que 

permita uma gestão pedagógica activa, racional e globalizante dos conteúdos; 

 

- Promover actividades que visem desenvolver a apropriação do raciocínio lógico e abstracto, 

quer dentro da sala de aula, quer em actividades de complemento curricular. 

 

- Fomentar a identificação e resolução de problemas que deve tornar-se parte integrante da 

Educação de forma a que os alunos desenvolvam o espírito de investigação e a perseverança. 

 

- Incutir nos alunos o gosto pelo Conhecimento desenvolvendo competências de observação, 

curiosidade e pesquisa a fim de poderem explorar, interpretar e construir o conhecimento do mundo 

que os rodeia. 

 

- Desenvolver estratégias no domínio da Língua Materna com vista a ajudar os alunos a 

superar as dificuldades detectadas. 

 

- Diagnosticar, no início de cada Ciclo de estudos, as principais dificuldades dos alunos para 

poderem ser implementadas actividades diferenciadas e para que se possam apoiar os alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

 

-Apoiar os alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas especiais. 

- Promover o desenvolvimento vocacional dos alunos. 

 

- Facilitar o desenvolvimento da identidade pessoal dos alunos, ajudando-os na construção do 

seu projecto de vida. 

 

- Implementar dentro da sala de aula uma metodologia adaptada aos níveis de ensino e 

respectiva carga horária. Tal passa por fomentar o trabalho em grupo, individual e em pares, 

minimizando o tempo de exposição por parte do professor. Para que isso aconteça é necessário que 

os professores proporcionem actividades que permitam uma maior diferenciação do ensino - 

aprendizagem, em que o aluno seja um participante activo na construção da sua aprendizagem.  
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- Apoiar e desenvolver acções que visem enriquecer as experiências educativas dos alunos; 

 

- Utilizar a Biblioteca enquanto espaço privilegiado de leitura, consulta, pesquisa e trabalho; 

 

- Dinamizar clubes que fomentem actividades enriquecedoras do desenvolvimento do 

raciocínio lógico, das novas tecnologias, da educação para o ambiente e do desenvolvimento de 

estilos de vida saudável; 

 

- Realizar, sempre que possível, actividades de complemento curricular dentro e fora da 

Escola, marcadamente interdisciplinar e de aplicabilidade de saberes; 

 

- Continuar a promover a melhoraria do clima social da escola bem como fomentar o sucesso 

educativo dos alunos em colaboração com as famílias; 

 

- Continuar com a Tutoria enquanto estrutura de apoio aos alunos no sentido de ouvir e 

ajudar a resolver os seus problemas, prestando-lhes um acompanhamento mais próximo; 

 

- Continuar a sensibilizar Pais/Encarregados de Educação para a necessidade de um 

acompanhamento mais eficaz da vida escolar dos seus filhos/educandos nomeadamente através do 

Director de Turma, do Educador ou do Professor titular da turma. 

 - Assinalar dias relevantes para a escola, a exemplo do Dia do Agrupamento, com a 

finalidade de aproximar entre si a comunidade educativa e nomeadamente, para promover um maior 

envolvimento das famílias na vida escolar, criando parcerias com responsabilidades diferenciadas 

mas convergentes. 

  

 Estratégias  

 

Deverá haver uma articulação entre os três Ciclos de ensino para que os alunos façam um 

percurso do Jardim-de-Infância até ao 9º ano de escolaridade com sucesso. 

Para isso é necessário que os Departamentos promovam reuniões entre educadores e 

professores do 1ºCiclo e entre professores do 1º do ciclo e professores do 2º e 3º Ciclos, com o 

objectivo de partilhar experiências, material, documentação e dados individualizados dos alunos.  
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 Tais encontros, devem ser promovidos pelos Coordenadores dos Departamentos, deverão 

ocorrer aquando da preparação do ano lectivo e ter continuação ao longo do mesmo.  

Em todas as disciplinas e anos deverão ser elaborados testes de diagnóstico, no início de 

cada ano, e posteriormente elaborado um plano para despistagem das principais dificuldades. Os 

testes de diagnóstico deverão ser elaborados pelos Educadores e Professores, em reunião, numa 

perspectiva de articulação vertical. Após a análise dos resultados dos testes diagnóstico os 

docentes deverão tirar as conclusões com o objectivo de suprir dificuldades e melhorar as práticas 

educativas.  

Desde o Jardim-de-Infância deverão ser desenvolvidos estudos e experiências de carácter 

interdisciplinar que podem ter como ponto de partida o Estudo do Meio e que se realizam na sala de 

aula, nos espaços de tempos livres e até no recreio. Posteriormente e ao longo dos restantes Ciclos 

os alunos deverão continuar com este tipo de experiências. 

Sendo a formação de professores um eixo fundamental da promoção profissional a nossa 

Escola tem vindo ao longo dos anos a integrar núcleos de Estágio Pedagógico, com maior continuidade 

da disciplina de Educação Física, contribuindo para uma maior dinâmica pedagógica, científica e 

extra-curricular que servem a Educação para o sucesso.  

Deverá haver trabalho de equipa por parte de todo o Conselho de Turma/professores 

titulares do 1º ciclo e educadores que se concretiza no Projecto Curricular de Turma com as 

seguintes finalidades: 

 

- Identificar problemas gerais e particulares da turma; 

 

- Definir objectivos para resolver os referidos problemas; 

 

- Uniformizar critérios e regras de conduta dentro e fora das salas de aula; 

 

- Trocar saberes quanto à Planificação (articulação curricular); 

 

- Estabelecer estratégias com a respectiva calendarização; 

 

- Avaliar o projecto no final do ano lectivo. 
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5.1.3 Educação para a Saúde 

 

- Diagnosticar comportamentos desviantes através da atenção à alteração de hábitos e 

atitudes dos alunos; 

 

- Promover o desenvolvimento de hábitos de vida saudável; 

 

- Intervir nos hábitos alimentares dos alunos de forma a proporcionar uma saúde 

equilibrada, no sentido de alcançar uma maior resistência do organismo às doenças, combater 

problemas de obesidade, anorexia, subalimentação, problemas de pele característicos da 

adolescência, concorrendo para uma melhor imagem da criança e aumento de auto-estima; 

 

- Desenvolver hábitos de higiene, exigindo uma apresentação cuidada dos alunos, intervindo 

junto deles e das suas famílias; 

 

Estratégias 

 

- Promover acções de sensibilização junto dos alunos, convidando entidades nas áreas da 

educação para a saúde; 

 

- Seleccionar uma dieta equilibrada no que diz respeito aos produtos alimentares oferecidos 

na escola, tanto no bar como na cantina; 

 

- Estabelecer parcerias com especialistas no domínio da saúde, para proceder à despistagem 

de possíveis doenças, intervindo também na área da saúde oral. 

5.2 Metas a atingir 

 

Para que o Projecto Educativo tenha sucesso tem de se combater o abandono escolar e 

promover as actividades constantes nos Projectos Curriculares de Escola e de Turma que permitam 

alcançar as metas delineadas.  
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Torna-se assim fundamental o empenho e trabalho conjunto de todos os intervenientes no 

processo ensino-aprendizagem, de modo a atingir as metas que constam do quadro anteriormente 

referido.  

6.  Recursos Educativos 
Para a concretização do Projecto Educativo, tendo em consideração os objectivos educativos 

e as metas propostas, dispõe-se dos seguintes recursos educativos: 

6.1 Recursos físicos: 

- Biblioteca 

- Reprografia 

- Computadores portáteis 

- Quadros interactivos 

- Laboratórios de Física, Química e Ciências 

- Material audiovisual 

- Sala de TIC 

- Sala de Educação Física 

-Campo Polidesportivo 

- Gabinete do SPO e da Educação Especial 

- Secretaria 

- Sala Mágica (Escola E.B.1, Paulino Montez) 

- Quinta Pedagógica 

- Bedeteca 

- Junta de Freguesia 

- Centro de Saúde 

- Oceanário 

- Museu da Ciência Viva  

- Carris 

- Vodafone 

6.2  Recursos Humanos 

- Professores/ Educadores 

- SPO/ Educação Especial 

- Auxiliares de Acção Educativa 
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- Encarregados de Educação 

- Alunos 

- Animador cultural 

- Educador Social 

- Terapeuta da fala 

- Fisioterapeuta 

 

7.  Planificação da Acção Educativa 
 

7.1 Princípios Orientadores para o Ensino Básico 

 

De acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, a organização e a 

gestão do currículo subordinam-se aos seguintes princípios orientadores: 

a) Coerência e sequencialidade entre os três Ciclos do Ensino Básico e articulação destes 

com o ensino secundário; 

b) Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o elemento 

regulador do ensino e da aprendizagem; 

c) Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a realização de 

aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, através da articulação e da 

contextualização dos saberes; 

 d) Integração, com carácter transversal, da educação para a cidadania em todas as 

áreas curriculares; 

 e) Valorização das aprendizagens experimentais nas diferentes áreas e disciplinas, em 

particular, e com carácter obrigatório, no ensino das ciências, promovendo a integração das 

dimensões teórica e prática; 

 f) Racionalização da carga horária lectiva semanal dos alunos; 

 g) Reconhecimento da autonomia da escola no sentido da definição de um projecto de 

desenvolvimento do currículo adequado ao seu contexto e integrado no respectivo projecto 

educativo; 

 h) Valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades 

de aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação, visando 

favorecer o desenvolvimento de competências numa perspectiva de formação ao longo da vida;  
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7.2 Competências Gerais para o Ensino Básico 

 

Competências Gerais para o Ensino Básico, transversais a todas as disciplinas. 

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano; 

2. Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

3. Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

4. Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 

para apropriação da informação; 

5. Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objectivos visados; 

6. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

7. Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

8. Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

9. Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida 

7.3 Áreas Curriculares não Disciplinares 

 

Relativamente às Áreas Curriculares Não Disciplinares, de acordo com o Decreto-Lei Nº 

6/2001 de 18 de Janeiro que define a actual organização curricular no Ensino Básico, “o 

desenvolvimento das áreas curriculares não disciplinares assume especificidades próprias, de acordo 

com as características de cada Ciclo, sendo da responsabilidade do professor titular de turma, no 

caso do 1º Ciclo, e do Conselho de Turma, no caso dos 2º e 3º Ciclos”. 
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7.3.1 Área de Projecto  

 Visa a concepção, realização e avaliação de projectos, através da articulação de 

saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de 

intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos. 

No 1º Ciclo – leccionada pelo professor titular da turma 

No 2º Ciclo – leccionada por dois docentes 

No 3º Ciclo – leccionada por um docente 

 

7.3.2 Estudo Acompanhado 

 

Visa a aquisição de competências que permitam a apropriação, pelos alunos, de métodos de 

estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam 

uma cada vez maior autonomia na realização das aprendizagens.  

1º Ciclo – leccionada pelo professor titular da turma 

2º Ciclo – leccionada por dois docentes, devendo ser atribuída preferencialmente a docentes dos 

Departamentos de Língua Portuguesa e Científico-Natural. 

3º Ciclo – leccionada por um docente, devendo ser atribuída, se possível, a um professor do 

Departamento de Científico-Natural. 

 

7.3.3 Formação Cívica  

 

Espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação para a cidadania, visando o 

desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no processo de 

formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com recurso, nomeadamente, 

ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua participação, individual e colectiva, na 

vida da turma, da Escola e da comunidade.  

1º Ciclo é da responsabilidade do professor titular da turma. 

2º e 3º Ciclos é assegurada pelo Director de Turma. 
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7.4 Actividades de enriquecimento curricular / extracurricular 

7.4.1  - 1º Ciclo 

Inglês 

Educação Física 

Música 

Apoio ao Estudo 

 

7.4.2 Projectos/ Parcerias/ Protocolos - 1º, 2º, 3º Ciclos 

 

Projectos 

Plano Nacional de Leitura 

Plano de Apoio à Matemática (PAM) 

Técnicas de Informação e Comunicação (TIC) 

Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) 

Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência (UAM) 

Clube do Desporto Escolar 

Educação para a saúde  

Parcerias/Protocolos 

CERCI 

Centro de Paralisia Cerebral – Calouste Gulbenkian 

Desafios – Junta de Freguesia de Sta. Maria dos Olivais 

Entrelaços – Misericórdia de Lisboa 

 

7.5 Avaliação dos alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos 

 

A grande diversidade de alunos do ponto de vista etário, cultural e social que frequenta 

actualmente a Escola Básica pode ser encarada como um contributo para a construção de uma 

sociedade plural e tolerante, na qual todos os intervenientes têm um papel importante a 

desempenhar. 
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No contexto desta diversidade, a avaliação, enquanto parte integrante do processo de 

ensino e de aprendizagem, constitui um instrumento regulador das aprendizagens, orientador do 

percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do Ensino 

Básico. As principais orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem no Ensino 

Básico estão consagradas no Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 209/2002 de 17 de Outubro, remetendo o primeiro para despacho 

do Ministro da Educação a aprovação de medidas de desenvolvimento das referidas disposições. 

O presente despacho concretiza essa determinação e substitui o Despacho Normativo nº 

30/2001 de 19 de Julho, alterado pelo Despacho nº 5020/2002 de 6 de Março. 

Entre os elementos a considerar na avaliação sumativa incluem-se, para além da informação 

recolhida no âmbito das avaliações diagnostica e formativa, os Exames Nacionais e de Equivalência à 

Frequência dos 2º e 3º Ciclos para os alunos que reúnam as condições definidas no presente 

despacho, e, no final do 3º Ciclo, os Exames Nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática. 

Retoma-se e reforça-se, agora, os princípios já expressos no Despacho Normativo nº 

30/2001, como a ênfase no carácter formativo da avaliação e a valorização de uma lógica de Ciclo, 

potenciando-se os seus aspectos mais positivos. 

 

7.6 Formação do Pessoal Docente e não Docente 

Tendo em vista a aprendizagem ao longo da vida será fundamental a actualização nas 

vertentes pessoal e profissional de todos os que trabalham nas Escolas do Agrupamento. Para tal 

indicam-se áreas que deverão ser objecto de formação. 

7.6.1 Pessoal Docente 

� Formação na área científica/didáctica 

� Tecnologias de Informação e Comunicação 

� Avaliação 

�  Biblioteca Escolar 

� Supervisão Pedagógica  

� Desenvolvimento intelectual e afectivo das crianças e dos jovens 

� Gestão de conflitos 

� Educação para a Saúde  
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7.6.2 Pessoal Não Docente 

� Desenvolvimento intelectual e afectivo das crianças e dos jovens 

� Exercício da autoridade e da disciplina 

� Comunicação, linguagem e atendimento 

� Gestão de conflitos 

� Educação alimentar 

� Higiene segurança e prevenção 

� Tecnologias de Informação e Comunicação 

� Biblioteca Escolar 

 

7.7 Avaliação de desempenho do Pessoal Docente e não Docente 

A avaliação de desempenho rege-se para o Pessoal Docente pelo Decreto Regulamentar Nº2/ 

2008 de 10 de Janeiro e Instrumentos de Registo. Para o pessoal não docente a avaliação de 

desempenho faz-se de acordo com o Decreto-Lei Nº 184/2004 de 29 de Julho. 

 

  

8.  Plano de actividades 
 

 O Plano de Actividades constitui um instrumento de planeamento que permite ver com clareza 

como o Projecto Educativo do Agrupamento se operacionaliza nas suas diferentes vertentes. 

 O Plano de Actividades é um documento aberto, em constante construção ao longo do ano 

lectivo, pelo que deve ser conciso e ilustrador da capacidade de organização e realização que existe 

em cada Escola/ Agrupamento de Escolas. 

De planeamento a curto prazo, reflecte a estrutura interna e a determinação que existe em 

alcançar os objectivos educativos e as metas definidas.  

Os dinamizadores das actividades realizadas no âmbito do Plano de Actividades deverão 

elaborar um relatório dessas actividades após a realização das mesmas. 

No final de cada ano lectivo deverá ser elaborado um outro relatório que, depois de apreciado 

pelo Conselho Pedagógico, será submetido à aprovação do Conselho Geral Transitório.   
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9.  Avaliação do Projecto Educativo do Agrupamento 
 

A avaliação consiste no acompanhamento permanente do Projecto Educativo do 

Agrupamento, é essencialmente formativa, numa lógica de auto-avaliação e funciona como elemento 

regulador e orientador da acção. 

A avaliação permite, em cada ano, saber até que ponto os objectivos e metas propostos 

foram alcançados, eventualmente conhecer os pontos de ruptura e as 

actividades/estratégias/recursos a serem valorizados. 

A existência de um Observatório de Qualidade no Agrupamento contribuirá para recolher 

dados relevantes, para além do levantamento dos resultados escolares, que permitirão aferir o grau 

de concretização do Projecto Educativo. Deverão utilizar-se técnicas diversas de recolha de dados e 

efectuar-se-á a triangulação dos mesmos. Neste âmbito é considerado indispensável a reflexão 

sobre a realização dos inquéritos aos diversos membros da Comunidade Educativa e a análise 

documental de relatórios e de outros documentos julgados pertinentes. 

A avaliação do Projecto deverá ainda responder às seguintes questões:  

 

- Alcançámos os objectivos propostos? 

- Atingimos as metas definidas? 

- Quais os pontos fortes e os pontos fracos identificados nas conclusões dos inquéritos aos 

diversos membros da Comunidade Educativa? 

- Quais as oportunidades e os constrangimentos que daí resultam para a  operacionalização e 

o desenvolvimento do Projecto Educativo? 

 

O relatório da avaliação do Projecto deverá ser apresentado em Conselho Pedagógico a 

realizar no início de cada ano lectivo. 
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