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“Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. 
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

 
Saint-Exupéry 
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INTRODUÇÃO 
 

A maioria dos problemas que hoje afligem a educação e as escolas são problemas com origem no 

exterior e que, no caso concreto do Agrupamento de Escolas de Sande (AES), se vêm a refletir no 

interior da Escola. Por esse motivo, a revisão do Projeto Educativo TEIP (PE) do Agrupamento 

impunha-se.  

A Escola e a formação escolar têm vindo a perder valor social. Os alunos e as respetivas famílias não 

as veem, hoje, como meios que os possam ajudar à realização dos objetivos pessoais e sociais, muito 

menos profissionais; entendem que a realização pessoal e profissional está fora da Escola e que se 

alcança por outras vias, normalmente vistas como mais fáceis e acessíveis.  

O meio envolvente do AES, marcadamente rural, caracterizado por baixos níveis socioculturais, com 

difícil acesso a contextos sociais diversificados e promotores de dinâmicas mais enriquecedoras, com 

vivências familiares pouco estimulantes e de desvalorização das competências pessoais e sociais, 

não favorece o desenvolvimento das reais potencialidades das crianças e jovens do agrupamento.  

Esta realidade ao nível do capital escolar das famílias, com baixo grau de escolaridade e, por 

conseguinte, baixo nível sociocultural, diminui as possibilidades e potencialidades de 

acompanhamento das famílias nas tarefas escolares dos alunos. Este facto acarreta consequências 

ao nível da aprendizagem e da motivação escolar que, não raras vezes, se repercutem em percursos 

escolares marcados pelas dificuldades de aprendizagem recorrentes. 

A sociedade atual enfrenta desafios novos, resultado de uma globalização crescente e de um 

desenvolvimento tecnológico em constante aceleração “tendo a escola de preparar os alunos, que 

serão jovens adultos em 2030, para empregos ainda não criados, para tecnologias ainda não 

inventadas, para a resolução de problemas que ainda se desconhecem […] é necessário desenvolver 

nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes estabelecidos, integrar 

conhecimentos emergentes, comunicar eficazmente e resolver problemas complexos” (DL 55/2018). 

Assim, construímos um documento que, a partir da identificação dos problemas, da avaliação do até 

agora já feito e alcançado, pretende refletir e, em torno de objetivos comuns, perspetivar o futuro. 

Pretende, sobretudo, que, a partir do conhecimento do que somos, se defina para onde queremos 

ir, onde pretendemos chegar. No entanto, o principal objetivo deste Projeto Educativo TEIP continua 

a ser o de criar condições que promovam o sucesso educativo, onde todos e cada um dos alunos, 
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independentemente da sua situação pessoal e social, encontrem respostas que lhes permitam 

atingir o máximo das suas potencialidades, garantindo a equidade, a igualdade de oportunidades e a 

inclusão social. 

Continuamos, portanto, a entender a Escola numa dupla função: por um lado, ela assume-se como 

diretamente responsável pela promoção do sucesso educativo e, por outro, como instituição central 

do processo de desenvolvimento comunitário. Assim, pretendendo este Projeto revestir-se da maior 

pertinência e atualidade, a capacidade de o concretizar dependerá de trabalhar com espírito 

coletivo, em ação solidária extensiva a toda a comunidade educativa. Como diz Oscar Wilde: “Nós 

não precisamos de muita coisa. Só precisamos uns dos outros… e de sonhos.” 
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I - O AGRUPAMENTO 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO/CONTEXTO 
 

O Agrupamento de Escolas de Sande foi criado no ano letivo 1999/2000 e está sedeado na escola 

E.B. 2,3 de Sande, pertencente ao concelho de Marco de Canaveses. É composto por um conjunto de 

dezassete estabelecimentos de ensino, sendo: nove jardins de infância, sete escolas do 1.º ciclo e 

uma escola do 2.º e 3.º ciclos.  

A escola de ensino básico do 2.º e 3.º ciclos de Sande está implantada no lugar de Cristóvão, 

freguesia de Sande, concelho de Marco de Canaveses, servindo até ao 9.º ano de escolaridade as 

freguesias de Bem Viver, Sande e S. Lourenço do Douro, Penhalonga e Paços de Gaiolo, 

Manhuncelos e Paredes de Viadores (figura n.º 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 1 – Mapa da região de influência do Agrupamento 

 
 

A população escolar do Agrupamento tem vindo a decrescer sendo atualmente de 838 alunos (37 

são oriundos da instituição Associação de Respostas Terapêuticas – ART e encontram-se abrangidos 

pela medida PIEF).  
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A agricultura constitui uma atividade generalizada de subsistência das famílias. A extração e 

transformação da pedra adquirem também alguma expressão. A construção civil é uma atividade 

com relevo, promovendo um forte fluxo migratório. Observa-se, assim, uma prevalência do trabalho 

por conta de outrem, sobretudo nos pais (76% em termos globais) e da situação de doméstica das 

mães, com uma média de 44%, verificando-se ainda que cerca de 30% destas também se encontram 

a exercer atividade profissional por conta de outrem. 

Quanto ao capital escolar das famílias, as habilitações académicas são básicas, e abarcam desde o 

1.º CEB (20.7% das mães e 23.2% dos pais), o 2.º CEB (28.5% das mães e 36.3% dos pais) e o 3.º CEB 

(21.5% das mães e 11.8% dos pais). Há ainda uma percentagem bastante significativa de pais e 

encarregados de educação cujas habilitações são desconhecidas (13.8% das mães e 16.7% dos pais), 

o que faz pressupor a existência de analfabetismo.  

No que concerne às taxas de desempego, e de acordo com informação recolhida pela escola junto 

dos encarregados de educação, em termos médios, 13% dos progenitores encontram-se 

desempregados (5% dos pais e 8% das mães); no entanto, se considerarmos a percentagem de mães 

que se ocupam a exercer tarefas domésticas e na agricultura como desempregadas, verifica-se um 

aumento da incidência do desemprego para 62%.  

Por outro lado, apesar de não termos dados fidedignos quanto à emigração, com base na 

experiência de trabalho e conhecimento da realidade familiar do Agrupamento, verifica-se que 

existe um número significativo de pais a trabalhar no estrangeiro, o que fragiliza por vezes as 

famílias ao nível das práticas educativas e no exercício da parentalidade.  

No que respeita ao capital económico das famílias, a ação social escolar subsidia 68% dos alunos na 

escola-sede (31% com o escalão A, 27% com o escalão B e 10% com o escalão C) e 43% dos alunos 

no 1.º CEB (25% com o escalão A e 18% com o escalão B), o que traduz igualmente fragilidades ao 

nível dos rendimentos das famílias.  

Se atendermos às médias nacionais de abandono escolar, é de assinalar a situação excepcional do 

agrupamento com uma taxa residual cifrada, desde sempre, abaixo de 1%. 

 
 

2. RECURSOS FÍSICOS 
 

A escola sede, de tipo C24, iniciou o seu funcionamento em setembro de 1997. Atualmente, alberga 

três turmas do 5.º ano, quatro do 6.º ano, quatro do 7.º ano, quatro do 8.º ano e quatro do 9.º ano, 
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havendo ainda três turmas PIEF (uma do 2.º ciclo e duas do 3.º ciclo) totalizando, assim, 22 turmas. 

A população escolar atinge os 403 alunos. 

Nos últimos anos, o edifício da escola sede sofreu vários melhoramentos, destacando-se uma nova 

pintura interior e exterior, a substituição da cobertura do pavilhão gimnodesportivo e a pintura do 

seu interior, a instalação de equipamento informático e multimédia em todas as salas de aula, entre 

outras intervenções. Os espaços exteriores também foram requalificados.  

No que às instalações dos Jardins de Infância diz respeito, todos dispõem de um refeitório e cozinha 

apetrechados para o efeito e sala polivalente onde funcionam as Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF). 

No que respeita às instalações das EB1, nenhuma possui um espaço específico para a prática das 

atividades físico-motoras ou desportivas. As EB1 de S. Sebastião e a EB1 de Feira Nova não possuem 

cozinha, sendo que todas apresentam refeitório.  

 

3. RECURSOS HUMANOS 
 

O corpo docente do AES é, atualmente, na sua esmagadora maioria, do quadro, relativamente 

experiente a nível profissional, mas pouco conhecedor da realidade específica do Agrupamento, 

quer ao nível do meio e socialização familiar, quer dos problemas que respeitam ao desempenho 

escolar dos alunos. Esta situação agudiza-se particularmente nos jardins de infância e na escola 

sede, onde a enorme mobilidade do corpo docente obstaculiza a continuidade e consolidação dos 

projetos pedagógicos, bem como o fomento do sentido de pertença e de identificação com a 

escola/agrupamento. 

O pessoal não docente mantém-se afeto ao Ministério da Educação, com exceção das assistentes 

operacionais em exercício nos jardins de infância, que pertencem à autarquia. É maioritariamente 

do quadro. 

Pese embora a diminuição do número de alunos e o encerramento de vários estabelecimentos nos 

últimos anos, registam-se algumas dificuldades na gestão das assistentes operacionais, em número 

insuficiente para fazer face a todas as necessidades. Estas faltas são supridas com pessoal não 

qualificado para as funções, contratado pela autarquia, que trabalha em regime de atividade 

ocupacional (contratos de emprego-inserção). 

De referir ainda que as atividades de animação e apoio à família (AAAF) são garantidas pela 

autarquia através, também, da contratação de pessoas não qualificadas. 
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4. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 
 

De acordo com a legislação em vigor, os Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) visam 

promover a existência de condições que assegurem a plena integração social e escolar dos alunos, 

em articulação com outras estruturas de orientação educativa, numa lógica de inclusão educativa e 

social, com respeito pela diversidade, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem o seu máximo 

potencial. 

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo integram três áreas complementares de intervenção: 

1 - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 2 – Núcleo de Educação Especial; 

3 – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (Serviço de Psicologia e Orientação e Serviço Social). 

 

4.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva  

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (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 filhos ou 

educandos se consigna como um direito e um dever.  

 

4.2. Núcleo de Educação Especial 

O Núcleo de Educação Especial visa a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso educativos, a 

autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a 

preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação pós-escolar ou 

profissional. 

O docente de Educação Especial assume um papel de colaborador ativo das equipas educativas na 

definição de estratégias e no acompanhamento da diversificação curricular. 

No âmbito da sua especialidade, o docente de educação especial apoia, de modo colaborativo e 

numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes na definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de 

motivação, representação e expressão.  

A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados deve 

convocar a intervenção do docente de educação especial enquanto dinamizador, articulador e 
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especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, 

implementadas em contexto de sala de aula. 

 

4.3. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) é constituído pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação e pelo Serviço Social. Assume-se como uma estrutura de mediação, apoio e 

aconselhamento dirigido aos alunos e famílias, orientando a sua intervenção numa lógica de 

promoção e prevenção de situações de risco. Funciona como serviço de apoio a toda a comunidade 

educativa e tem como meta contribuir para o crescimento harmonioso e, consequentemente, para o 

sucesso escolar das crianças/jovens que frequentam o Agrupamento, assim como promover 

condições familiares e sociais facilitadoras da sua plena integração escolar e social. 

 
 

5. Biblioteca 

 

A Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Sande integra a Rede de Biblioteca Escolares desde 

2008. A biblioteca escolar presta um serviço, em modo de articulação pedagógica e técnica, de apoio 

ao currículo, tendo por finalidade a promoção da literacia da leitura, dos média, da informação e de 

competências digitais, em conformidade com os normativos e linhas de orientação emanados pela 

Rede de Bibliotecas Escolares. As suas atividades desenvolvem-se em quatro domínios:  

- Currículo, literacias e aprendizagem: a biblioteca escolar afigura-se como um espaço de 

conhecimento e inovação, que apoia a comunidade educativa no desenvolvimento do currículo, 

reunindo condições para incorporar novas práticas pedagógicas que integram a formação para as 

literacias digitais, dos média e da informação. É, ainda, um lugar de integração social, indispensável 

ao combate à exclusão e ao abandono escolar.  

- Leitura e literacia: a biblioteca escolar promove o desenvolvimento da competência leitora através 

da promoção do gosto e do prazer de ler, fundamentais à construção de hábitos de leitura 

indispensáveis na construção do conhecimento. 

- Projetos e parcerias: a biblioteca escolar cria, através de projetos e parcerias, redes dinâmicas e 

sistemas de cooperação com a sociedade, promotores da partilha de recursos e de saberes, 

destacando-se a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares e o Centro de Saúde do Marco. 
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- Gestão da biblioteca escolar: o funcionamento da biblioteca escolar é da responsabilidade de um 

profissional qualificado, apto a responder às exigências funcionais e pedagógicas da escola. As 

opções, a nível da gestão, promovem os ambientes flexíveis, adaptados às mudanças tecnológicas e 

às necessidades dos utilizadores. 

 
 

6. Protocolos e parcerias 
 

Há outros serviços organizados pelo Agrupamento, designadamente no âmbito da Ação Social 

Escolar e da organização de atividades de complemento curricular. Frequentemente, os 

estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento têm necessidade de recorrer a outras 

instituições para defender os interesses e direitos dos alunos. Estes contactos oficiais estabelecem-

se com o objetivo de encontrar respostas para alguns problemas e/ou necessidades, atendendo à 

possibilidade de estabelecimento de parcerias, acordos ou protocolos. 

Nesta colaboração há a salientar: 

 

 Escolas 

 Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 Juntas de freguesia 

 Segurança Social do Marco de Canaveses 

 Tribunal do Marco de Canaveses 

 GNR de Alpendorada 

 Paróquias 

 Bombeiros 

 Cruz Vermelha 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Marco de Canaveses 

 USF do Marco de Canaveses 
 Delegação de Saúde do Marco de Canaveses 

 Granidera 

 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) 

 Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 CFAE MarcoCinfães 

 CERCIMARCO 

 CAERUS 

 Associação de Respostas Terapêuticas (ART) 
 ESCOLA SEGURA 

 EPAMAC 

 Escola Profissional da Pedra. 
 Escola Profissional de Arqueologia 
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II – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DO AGRUPAMENTO 
 

O agrupamento reafirma a importância da implementação de um trabalho sistemático de 

monitorização e autoavaliação das suas dinâmicas de trabalho e dos seus resultados, trabalho que 

se materializa no Relatório de Execução do Projeto educativo TEIP e Plano Plurianual de Melhoria, 

no Relatório da Autoavaliação do Agrupamento e no Relatório de Execução do Plano Anual de 

Atividades. Paralelamente, o Agrupamento assume a avaliação externa da Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) como um referencial  de trabalho que deve enquadrar e reorientar a sua 

ação. 

1. O relatório de avaliação externa 

O relatório da última avaliação externa, realizada em janeiro de 2013 pela IGEC, concluiu que o 

Agrupamento tem produzido um impacto consistente e acima dos valores esperados na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares, tendo 

justificado a atribuição da classificação de MUITO BOM nos domínios Resultados, Prestação do 

Serviço Educativo e Liderança e Gestão. 

A equipa de avaliação externa salientou os seguintes pontos fortes do Agrupamento:  

- O comportamento dos alunos e o ambiente educativo assente numa relação de 

proximidade.  

- O reconhecimento da importância do Agrupamento para o desenvolvimento da 

comunidade local.  

- A implementação de um conjunto diversificado de clubes e projetos, articulados com as 

diferentes áreas do saber e estrategicamente direcionados para a promoção das 

competências socioculturais e de formação.  

- As dinâmicas desenvolvidas pelos docentes, em departamento, promotoras de trabalho 

colaborativo e de articulação curricular.  

- O trabalho desenvolvido no âmbito do Programa TEIP, promotor da responsabilização da 

comunidade educativa para ultrapassar debilidades detetadas nos processos de 

autoavaliação e de avaliação externa, assim como para uma melhoria clara em diferentes 

domínios de intervenção.  
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- A liderança estável e atenta da diretora, mobilizadora das lideranças intermédias e da 

participação dos encarregados de educação.  

- A consolidação das práticas de autoavaliação, em ordem à melhoria contínua.  

A equipa de avaliação entendeu que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os 

seus esforços para a melhoria são as seguintes: 

- O aprofundamento dos fatores explicativos da discrepância entre as médias das 

classificações de frequência e de exame do 9.º ano, em ordem à implementação de medidas 

ajustadas.  

- As práticas de auscultação dos alunos e de promoção do seu envolvimento nos processos 

de decisão que afetam a vida do Agrupamento.  

- Os mecanismos de supervisão da prática letiva em sala de aula como forma de 

desenvolvimento profissional.  

 

2. O relatório da avaliação interna 

Do trabalho efectuado pelas equipas de monitorização e auto-avaliação do Agrupamento resultou a 

identificação das seguintes áreas de intervenção prioritária: 

- A deteção e intervenção precoce de dificuldades ao nível das competências pré-académicas 

de leitura, interpretação e escrita, raciocínio e cálculo mental. 

- A capacitação dos alunos no que respeita a métodos e hábitos de estudo e de trabalho. 

- O aprofundamento do trabalho colaborativo docente e valorização da supervisão 

pedagógica, enquanto prática de desenvolvimento profissional. 

- O incentivo à utilização de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas 

aprendizagens. 

- O desenvolvimento de uma estratégia de educação para a cidadania capaz de fomentar a 

participação plena e responsável dos alunos. 
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- A dinamização de práticas de auscultação dos alunos e de promoção do seu envolvimento 

nos processos de decisão que afetam a vida do Agrupamento. 

- O aprofundamento da ligação do Agrupamento à comunidade mediante o desenvolvimento 

de projetos, parcerias e soluções inovadoras. 

- O aprofundamento da implementação de programas de desenvolvimento e de promoção 

de competências sociais e emocionais nos alunos nos vários anos de escolaridade. 
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III – A MISSÃO 
 

Este é um projeto educativo de continuidade. Assim, como missão prioritária, propomo-nos 

continuar a trabalhar no sentido de promover a qualidade na organização escolar e na prestação do 

serviço educativo. Para isso, será fundamental reforçar o trabalho colaborativo, aprofundar a 

autonomia, desenvolver as parcerias e continuar a apostar na concretização dos propósitos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, bem como no reforço dos mecanismos de 

autoavaliação e de implementação do Plano Plurianual de Melhoria. 

Segundo o Relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, a 

escola deve providenciar o aprender a conhecer, o aprender a fazer e o aprender a ser. Deste modo, 

há um enorme desafio em incutir o gosto pela aprendizagem nos nossos alunos e semear o desejo e 

o gosto pela aprendizagem ao longo da vida. Assim, tal como está explicito no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, para além da escola promover o desenvolvimento do domínio 

cognitivo, tem também como função alertar para os valores de liberdade, responsabilidade e 

integridade, cidadania e participação, excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação.  

A missão, tal como se apresenta, tem subjacentes os seguintes princípios orientadores:  

 Princípio da qualidade pedagógica: a dimensão pedagógica e a procura da qualidade é a 

prioridade educativa.  

 Princípio da transparência: a utilização de critérios ponderados em qualquer tomada de 

decisão e no tratamento de todos os aspetos inerentes à vida da comunidade educativa do 

AES. 

 Princípio da participação: o fomento da participação ativa de todos os elementos da 

comunidade educativa na vida escolar, através do exercício de uma liderança com 

responsabilidades partilhadas e delegação de competências. 

 Princípio da igualdade: o respeito efetivo pelos direitos de todos os elementos da 

comunidade educativa. 

 Princípio da equidade: a garantia de que todas as crianças e alunos têm acesso aos apoios 

necessários de modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento. 
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IV – AS METAS 
 

Consideram-se os seguintes compromissos ou metas: 

 

1. Dar primazia a uma educação que prepare os jovens para o exercício pleno da cidadania. 

2. Desenvolver e reforçar a autonomia do AES. 

3. Melhorar o sucesso educativo nas suas vertentes de resultados académicos e de formação 

pessoal e social, tendo subjacentes o Regime Jurídico da Educação inclusiva e a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania. 

4. Procurar a convergência entre os resultados internos e os resultados das provas finais de 

ciclo. 

5. Desenvolver e aprofundar a cultura de autoavaliação do agrupamento. 

6. Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente e pessoal não docente. 

7. Manter um clima de transparência e de diálogo que promova o envolvimento de todos os 

intervenientes da comunidade educativa. 

8. Promover uma cultura de preservação dos espaços e recursos materiais potenciando a sua 

utilização para fins pedagógicos. 

9.  Melhorar a coordenação e fomentar a articulação pedagógica entre 

escolas/estabelecimentos, departamentos e ciclos. 

10. Fomentar a identidade e o sentimento de pertença ao agrupamento, valorizando aspetos da  

cultura existente e promovendo iniciativas que consolidem esse sentimento. 

11. Aprofundar os mecanismos de supervisão pedagógica como forma de desenvolvimento 

profissional. 

12. Promover um maior conhecimento e interligação entre os conhecimentos académicos e o 

contexto de trabalho. 
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V – PLANO ESTRATÉGICO 
 

O ato de educar – e é essa, em última instância, a missão da Escola – não pode nunca ser um ato 

solitário. O caminho educativo que pretendemos “trilhar” envolve toda a comunidade numa atuação 

concertada e convergente. É um projeto ambicioso, mas só desta forma seremos capazes de 

desenvolver e reforçar a nossa autonomia. 

Para alcançar as metas que propomos, destacam-se as seguintes estratégias de intervenção: 

 

1. Aprofundar a autonomia do AES 

Consideramos que o AES pode melhorar a sua prestação e resultados escolares dos alunos dispondo 

de mais autonomia. 

Tem existido, da parte dos sucessivos governos, um discurso em favor da autonomia das escolas. A 

administração celebrou com o AES, em 30 de julho de 2013, um contrato de autonomia, ainda em 

vigor. Continuamos empenhados em dar continuidade à sua execução. É nossa convicção que o AES 

só tem a ganhar com o reforço e aprofundamento da sua autonomia, nomeadamente aos níveis da 

organização interna, da oferta educativa, da gestão de alunos, da gestão dos currículos, da gestão 

dos recursos humanos, materiais e financeiros. 

 

2. Educar: um interesse comum 

Uma sociedade e uma economia fortes não são possíveis sem cidadãos bem formados, devidamente 

qualificados, competentes e envolvidos. Os alunos de hoje são os cidadãos de amanhã; 

representam, por isso, o nosso investimento de longo prazo no futuro. Devemos trabalhar juntos 

para garantir o seu sucesso. Quando toda uma comunidade trabalha de forma conjunta, em 

parceria, para melhorar a educação, todos saem beneficiados: as escolas, com o aumento da 

satisfação e realização profissional dos docentes; os pais, que passam a valorizar mais o trabalho dos 

professores e colaboram mais com eles; a escola, que melhora a sua imagem junto da comunidade; 

as empresas, porque passam a contar com mão-de-obra mais qualificada; finalmente, beneficiam os 

alunos, porque se sentem mais motivados e confiantes nas suas capacidades e, consequentemente, 

aprendem melhor. 
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Desta forma, toda a comunidade educativa, nomeadamente os pais e encarregados de educação e 

outros parceiros privilegiados, como a autarquia e as empresas, entre outros, devem também ser 

chamados a participar mais ativamente na Escola, na medida em que a sua intervenção pode 

constituir uma mais-valia organizacional no apoio à tomada de decisões, na promoção da educação 

dos alunos e no fortalecimento das relações internas e externas. 

 

3. Centrar a Escola nas pessoas 

Quando várias pessoas trabalham em conjunto, eleva-se o nível de energia, reforça-se a 

determinação em agir, reúnem-se mais recursos e competências para realizar as tarefas e criam-se 

sinergias que possibilitam uma reflexão e uma análise dos problemas mais profunda. 

Na Escola, o trabalho colaborativo é aquele onde, de facto, ocorre um trabalho conjunto, existe uma 

efetiva partilha de ideias e experiências e uma reflexão profunda sobre as práticas pedagógicas, 

perseguindo um objectivo comum – a melhoria das práticas de sala de aula dos professores. Tal 

como defende José Pacheco, o idealista da Escola da Ponte, o professor forma-se, evolui através da 

sua própria prática com os outros, transforma-se com os outros. Educar não é um ato solitário, tem 

que ser cada vez mais um ato solidário. 

A aposta que queremos continuar a fazer na supervisão pedagógica colaborativa está imbuída nesta 

necessidade de mudança e é ela própria mudança ao preconizar a valorização do professor, a 

partilha e a discussão das boas práticas educativas, salientando-se as suas dimensões colaborativa e 

reflexiva. 

Além do trabalho colaborativo interpares, um outro vetor estruturante do desenvolvimento 

profissional docente é a formação. Numa sociedade em permanente mudança, o sucesso educativo 

e uma cultura de inovação contínua nos processos de ensino-aprendizagem dependem da 

capacidade dos professores continuarem, eles próprios, a aprender. Esta é uma condição 

considerada indispensável na prossecução da qualidade educativa, que todo o professor deve 

perseguir incessantemente. Daqui resulta a aposta no fomento de uma adequada formação 

contínua para professores que permita, sobretudo, valorizar o trabalho em equipa e a supervisão 

pedagógica. 
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4. Avaliar: um instrumento de regulação 

Serviços, alunos, funcionários, professores e dirigentes do AES devem criar hábitos e procedimentos 

de autoavaliação constante, de forma a detetar e corrigir erros na sua atuação e, desta forma, 

melhorar o trabalho realizado e/ou prestado. 

Com o objetivo de dar resposta a este desafio, o AES quer prosseguir na construção do seu percurso 

com vista a encontrar o caminho mais adequado à sua realidade e que lhe permita explorar todas as 

potencialidades da autoavaliação.  

Quanto à avaliação interna dos serviços prestados, o AES continuará a apostar na mesma, bem como 

no fomento de uma formação contínua para pessoal não docente que permita aos funcionários 

manter-se atualizados e responder com eficácia a todos os desafios e/ou solicitações. 

 

5. Educar para a Cidadania 

Defendemos que a função educativa do AES não poderá nunca ignorar a sua responsabilidade no 

desenvolvimento de uma educação e formação integral das suas crianças e jovens, orientada para os 

valores universais da dignidade, da tolerância e da solidariedade, fundamentais para o 

funcionamento da sociedade e para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. Aliás, esta 

posição é consequente com a prática seguida desde a penúltima e última revisões curriculares em 

que o AES continuou a apostar na Educação para a Cidadania e em Projeto, respetivamente, como 

componentes do currículo dos alunos do segundo e terceiro ciclos, no âmbito da oferta 

complementar. 

Consideramos ainda que deveremos educar os nossos alunos de forma a saberem viver sadiamente 

em sociedade, competindo honestamente no mundo globalizado, defendendo os seus pontos de 

vista e as suas ideias de forma esclarecida. Nesta linha, as competências comunicacionais serão 

fatores distintivos na sua formação, pelo que defendemos também a promoção e valorização da 

utilização das novas tecnologias da informação pelos alunos. 

O AES deve proporcionar aos seus alunos uma educação e formação integrais, num ambiente 

educativo que promova não só o desenvolvimento da dimensão cognitiva, mas também das 

dimensões cívica, artística e cultural, ambiental, desportiva e físico-motora. Por isso, continuaremos 

a promover o funcionamento os clubes temáticos, bem como o fomento das atividades de 

enriquecimento curricular no primeiro ciclo.  
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VI – CONCLUSÃO 
 

O Projeto Educativo do AES estabelece uma linha de continuidade do que tem sido a política 

subjacente à sua orientação, nas dimensões pedagógica e organizacional, traduzindo, desta forma, 

aquilo que é a identidade do AES 

É um documento atento e realista no que é lícito pedir ou exigir à comunidade educativa a que se 

destina. Daí o enfoque na prestação de um serviço público de qualidade a todos os níveis, desde a 

modernização administrativa e de gestão, à formação e atualização do pessoal docente e não 

docente e ao recurso a equipamentos adequados às modernas exigências de ensino e de prestação 

de serviços. 

O AES continuará a apostar e a aprofundar as relações de parceria com outras entidades e 

instituições da comunidade local, apostando numa ligação cada vez mais estreita e profunda com as 

famílias e na participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar.  

Este Projeto Educativo é um referencial para os órgãos de gestão e para toda a comunidade escolar, 

um garante da unidade e da harmonia na ação educativa. Respeitando princípios e valores desde 

sempre defendidos, estabelece metas e compromissos para o futuro e reafirma a intenção do AES 

em aprofundar o seu processo de autonomia.  

Saibamos todos honrar os compromissos a que nos obriga. 
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